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مة  السقجِّ
الم عمى الشَّبيِّ  الة والدَّ م، والرَّ كخ عمى ما قجَّ الحسُج هلِل عمى ما َأنعم، ولو الذُّ

 . السختار، وعمى َأىل بيِتو السرصفين اأَلبخار، وعمى صحابتو الغخِّ السيامين اأَلخيار
 :وبعج

َدىا،  :عمم القهافي، ىه العمم الَّحي يقهم عمى دراسة قافية القريجة وُيحجِّ
تيا، ويكذف عيهبيا، وىحا الكتاب الحي بين َأيجيشا والَّحي  ويرشِّف نهعيا، ومجى صحَّ

مة المُّغهي  َأبه الفتح ›وفَّقشا هللُا بتحقيقو، وإخخاجو إلى الشُّهر، وىه من تأليفات العالَّ
، ِإذ َضمَّ بين دفتيو مفخدات ىحا العمم، ‹ىـٕٜٖت‹ ›ي الشَّحهّي السهصميّ عثسان بن جشِّ 

مفيهم القافية، وحخوفيا، وحخكاتيا، وعيهبيا، مع ذكخ تفخيعات كلِّ مفخدة : من مثل
مشيا، معخًِّجا عمييا بالتَّعخيف والتَّهضيح واالستذياد ليا بسا ورد من كالم العخب شعًخا، 

 . ِإنَّو كتاب  حهى عمًسا كاماًل في مزسهنوفيه مخترخ في حجسو إالَّ 
ل م عمى قدسين، األوَّ عقجُت فيو دراسًة  :وقج اقتزت مشيجيَّة البحث َأن ُيقدَّ

ومكانتو  اسسو، ووالدتو ونذأتو،: لمسؤلِِّف والسؤلَِّف، تحجثت أوَّاًل عن حياتو، من مثل
: ومرشَّفاتو، وسشة وفاتو، وثانًياالعمسّية، وأقهال العمساء فيو، وشيهخو، وتالميحه، 

ثت فيو عن اسم الكتاب وندبتو البن جشِّي، وزمن تأليفو، ومشيجو فيو، ومهارده : تحجَّ
 وشهاىجه، وقيستو العمسيَّة.

يَّة السعتسجة في : والقدم الثَّاني ثت فيو عن وصف الشُّدخة الخصِّ التَّحقيق، تحجَّ
بالشَّز السحقَّق، مختتًسا البحث بحكخ ثبت  هِّاالتَّحقيق، مع بيان مشيج التَّحقيق، متم

 . السرادر والسخاجع
جاد في القهل والفعل، وتسام العسل،  وما تهفيقي إالَّ  فاهلَل َأسَأُل التَّهفيق والدَّ

 . بو، ِإنَّو َأرحُم الخَّاحسين
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راسة ل: الجِّ  القدم األوَّ
 ‹عمُم القهافي›ابن جشِّي وكتابو 

 :جشِّيابن : أوَّاًل 
 

 :تهشئة
يخة قمَّسا نججىا عشج نظائخِه مَسن عاصخوه من عمساء  نال ابن جشِّي من الذُّ
راسة، أو َمن كتب عشو  خف، وقج َأفاض َمن تشاول كتبو بالتَّحقيق والجِّ المغة والشَّحه والرَّ
رسائل وَأشاريح بحكخ كلِّ ما لو عالقة بحياتو؛ ولحا سأقتزب الحجيث عشو، وأكتفي بحكخ 

حة باآلتي  :     ما تسميو عميَّ مشيجية البحث، مهضَّ
 :اسسو

، يهنانيُّ األصل، َأزديُّ الهالء،  ىه أبه الفتح عثسان بن جشِّي السهصميُّ الشَّحهيُّ
خف، من َأعالم القخن الخَّابع اليجخّي، كان َأباه مسمهًكا روميِّا  عالم بالمُّغة والشَّحه والرَّ

 .األزديّ لدميسان بن فيج بن أحسج 
 : والدتو ونذأتو

كانت والدة ابن جشِّي قبل الثَّالثين والثَّالث مئة بالسهصل، وفييا نذأ وإلييا 
ة وأقام فييا، وأخح مشيا  ُندب، وفييا تعمَّم، ومشيا رحل في سبيل العمم إلى َأمرار عجَّ

خف واألدب والقخاءات ما شاء هللا أن يأخح  . ٔالمُّغة والشَّحه والرَّ

 :العمسّية، وأقهال العمساء فيو مكانتو

بمغ ابن جشِّي مكانًة عمسيًَّة قلَّ أن يبمغيا َأحج مسَّن عاصخوه، فيه من ححَّاق 
َأىل اأَلدب، وَأعمسيم بعمم المُّغة الشَّحه والتَّرخيف وعمم العخوض والقهافي، وغيخىا من 

 :العمهم األخخى، قال فيو بعس العمساء
أبه الفتح عثسان بن جشِّي الشَّحهّي السجقِّق ‹: »ىـ٘ٚٗ› قال ابن ماكهال -

 .ٕ«ولو شعخ بارد ،السرشِّف السجيج، كان نحهيِّا حاذًقا مجهًدا
أبه الفتح عثسان بن جشِّي الشَّحهي، ‹: »ىـٚٚ٘ت›وقال أبه البخكات األنبارّي  -

 .ٖ«فإنو كان من ححَّاق أىل اأَلدب، وَأعمسيم بعمم الشَّحه والتَّرخيف
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من َأححق أىل األدب وأعمسيم بالشَّحه ‹: »ىـٕٙٙت› حسهيّ قال ياقهت ال -
مين وأعجد ، والتَّرخيف، وصشَّف في ذلك كتًبا أبخَّ بيا عمى الستقجِّ

خين  .ٗ«الستأخِّ
فجيّ  - مة، أبه الفتح الشَّحهيّ ‹: »ىـٗٙٚت› وقال الرَّ من أححق ، اإلمام العالَّ

أحج  ولم يتكمم أدقُّ من كالمو ولم يتكمَّف ، الشُّحاة، وكان أكسل عمهمو التَّرخيف
 .٘«في التَّرخيف

 :شيهخو

نيل ابن جشِّي عمَسو في المُّغِة واألدِب والشَّحِه والتَّرخيِف والقخاءاِت من عمساٍء 
ُكثخ، ومن رواٍة أكثخ عشيم الشَّقل، واإلشارة إلييم في كتبو، واإلشارة بسا كان ليم عميو 

 : من فزل، وأشيخ َمن تمسح عمى أيجييم

أبه بكخ دمحم بن الحدن السعخوف بابن ِمْقَدم العصَّار، وِمْقَدم أحج أججاده، كان  -ٔ
أعخف الشَّاس بالقخاءات، وأحفظيم لشحه الكهفيين، أخح عن ثعمب وخالف أئسَّة 
القخَّاء في بعس الحخوف، روى عشو ابن جشِّي وأورد ذلك في كتبو، تهفي ابن 

 ‹.ىـٖٗ٘›ِمْقَدم سشة 
الحدين بن دمحم بن السفزل، أبه القاسم األصبيانّي : بيانيّ أبه الفخج األص -ٕ

من أىل أصبيان، سكن  ،أديب، من الحكساء العمساء: السعخوف بالخَّاغب
لقيو ابن جشِّي ورى عشو، وقج أفاد  ،بغجاد، واشتيخ حتى كان يقخن بالغداليّ 

خ وفخة ما يدتذيج بو من األبيات  عخ واألدب، ولعلَّ ىحا ما يفدِّ من عمسو بالذِّ
عخيَّة في مختمف مؤلَّفاتو، تهفي األصبيانّي سشة  وأنراف األبيات الذِّ

 .ٙ‹ىـٖٙ٘›
ار بن ُسميسان أبه عميٍّ : أبه عمي الفارسيّ  -ٖ  ىه الحدن بن أحسج بن عبج الغفَّ

الفارسّي، وىه من كبار شيهخ العخبية في زمانو، لدمو ابن جشِّي تمسيًحا دارًسا 
ام، وبعج وفاة الفارسّي سشة  ل معو بين السهصل وبغجاد وواسط والذَّ عميو، وتشقَّ

ر ابن جشِّي لمتَّجريذ مكانو حتَّى وفاتو سشة ‹ ىـٖٚٚ›  ‹.ىـٕٜٖ›ببغجاد ترجَّ
اف العقيميّ  -ٗ اف العقيمّي وى: محسَّج بن العدَّ ه أبه عبج هللا محسَّج بن العدَّ

جخّي، بجوّي فريح من تسيم، لقيو ابن جشِّي في  السعخوف بأبي عبج هللا الذَّ
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قمَّسا رأيت بجوًيا : »السهصل، ولو معو مجاعبات شخيفة، وصفو ابن جشِّي فقال
 .ٚ«أفرح مشو

فجيّ أحسج بن محسَّج السهصمّي الشَّحهّي أبه العباس الُسمقَّب باأل -٘ : خفر، قال الرَّ
افعي ،فاضاًل  ،فقيًيا ،كان إماًما في الشَّحه» مفتًيا، قخأ عميو  ،عالًسا بسحىب الذَّ

وقج ذىب األستاذ دمحم عمي الشَّجار إلى أنَّو لم . ٛ«ابن جشِّي الشَّحه بالسهصل
يقف عمى َأحج من شيهخو في السهصل غيخ أحسج بن محسَّج السهصمّي 

، ولعلَّ قخاءة ابن جشِّي عميو كانت بالسهصل قبل ٜثَّانيالسعخوف باألخفر ال
يخ إلى بغجاد  .رحيل الذَّ

 : تالميحه

يهشّي أنَّ ابن جشِّي أقام ببغجاد، وكانت لُو حمقة بجامع السشرهر  وذكخ لشا الدِّ
 ، وبيحا يكهن قج اشتيخ ابن جشِّي، وذاع صيتو،ٓٔقخيَبة من َحمَقة َأبي َحاِمج اإِلْسَفَخاِييِشيّ 

وارتفع شأنو في اآلفاق العمسية، فأقبل عميو شمبة العمم يشيمهن من عمهمو ما يذاؤون، 
 :وأشيخ َمن تمسح عمى يجيو

الم بن الحدين بن محسَّج البرخّي  -ٔ ب ، أبه أحسج بن القخميديشيّ عبج الدَّ ويمقَّ
لغهيّّ فاضل، قارئ  لمقخآن، عالم بالقخاءات، كان يتهلَّى دار الكتب ‹: الهاجكا›بـ

يخافّي، وسسع دمحم بن إسحاق وحفظيا واإلشخاف عمييا،  قخأ عمى الفارسّي والدِّ
 ‹.ىـٜٕٖ›عبج العديد بن عمي األزجي وغيخه، تهفي سشة  :التَّسار وغيخه، ومشو

خيف الخَّضّي أبه الحدن محسَّج بن الحدين ب -ٕ ن مهسى بن محسَّج، يعهد الذَّ
، العمهّي نقيب الصالبيين Bندبو إلى عمّي بن الحدين بن عمي بن أبي شالب 

ببغجاد، كان يمقب بالخَّضي ذا الحدبين، وىه أخه أبي القاسم السعخوف 
بالسختزى، وكان من أىل الفزل واألدب والعمم، صّشف كتاًبا في معاني 

 .ٔٔ‹ىـٙٓٗ›هفي سشة القخآن، وكتاًبا في مجازات القخآن، ت
أخح عن أبي نحهيّّ فاضل ، وكان ضخيًخا، : أبه القاسم عسخ بن ثابت الثَّسانيشيّ  -ٖ

قام الثَّسانيشّي ، الفتح عثسان بن جشي، وأخح عشو أبه السعخم بن شباشبا العمهي 
البن جشِّي، وكان خهاص الشَّاس  ‹السمهكي في التَّرخيف›و‹، المُّسع›بذخح 
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، تهفي سشو يقخؤون عمى ابن بخى ان، والعهام يقخؤون عمى الثَّسانيشيِّ
 .ٕٔ‹ىـٕٗٗ›

و، ويعخف بابن  -ٗ ه ألمِّ دمحم بن أحسج بن سيل، يعخف بابن بذخان، وبذخان ججُّ
من أىل واسط أحج األئسة السعخوفين والعمساء : الخالة أيًزا، ويكشَّى أبا غالب

قخأ عمى جساعة كثيخة من أئسة ، صاحب نحه ولغة وحجيث وأخبار ،السذيهرين
 .ٖٔ‹ىـٕٙٗ›األدب، ثم صار شيخ العخاق في المغة في وقتو، تهفي سشة 

عال، وعمي، وعالء، حخص أبهىم : ومن تالميح ابن جشِّي أيًزا أوالده الثَّالثة -٘
قج خّخجيم والجىم وحّدن  ،وكمُّيم أدباء فزالء: »عمى تخبيتيم، قال الحسهيّ 

بط وحدن الخط حيحي الزَّ  «.خصهشيم، فيم معجودون في الرَّ
 :مرشَّفاتو

حتى بمغ  ،صشَّف ابن جشِّي في المُّغة الشَّحه والتَّرخيف والقهافي كتًبا أبجع فييا
بعين كتاًبا، من مثل سخ صشاعة ›، و‹السشرف›، و‹الخرائز: ›عجدىا ما يقخب الدَّ

عمل ›، و‹العخوض›، و‹شخح القهافي›، و‹شخح الفريح›، و‹اإليزاح شخح›، و‹اإلعخاب
، ‹المسع في العخبيَّة›، و‹الكافي في شخح قهافي األخفر›، و‹الفائق›، و‹التَّثشية

 .، وما إلى ذلك من كتبِو ومرشَّفاتِو األخخى ‹السحتدب›و
 :وفاتو

اثشتين وتدعين تهفي ابن جشِّي يهم الجسعة لميمتين بقيتا من شيخ َصَفٍخ سشة 
شة اليجخية الشَّبهيَّة في خالفة القادر باهلل  .ٗٔوثالث مائة من الدَّ

 
 :كتاب القهافي: ثانًيا

 اسم الكتاب وندبتو البن جشِّي
مة الكتاب عمى اسم مؤلَّفو ىحا عمى ما ىه  ابن جشِّي صخاحة في لم يشّز  مقجِّ

ىحا : »جيج، ويتَّزح ذلك بقهلومعخوف عشج السرشِّفين األوائل، وإنَّسا ذكخه من دون تح
، عمًسا أن حجم السادة ال يخقى بو أن يكهن كتاًبا، وإنَّسا ىه أقخب «ِكتاب  في عمِم الَقهافي

إلى الخِّسالة مشو الى الكتاب، ولحا ومن باب األمانة العمسية في التَّحقيق سأحخص عمى 
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متو، وسأسسو بو، وى كتاب في عمم »ه: االحتفاظ بسا اصصمح عميو صاحبو في مقجِّ
 «.القهافي

متو  أمَّا ندبة الكتاب البن جشِّي فهاضحة ال شائبة فييا، إذ أعمن عشيا في مقجِّ
ْيُخ اإِلماُم َأبه الفْتِح عثساُن ابُن جشِّي : »بقهلو ىحا ِكتاب  في عمِم الَقهافي ألََّفُو الذَّ

قم«الشَّحهيُّ  : ، بعشهان‹ٗٗٓٔ› ،  فزاًل عن ذلك ذكخىا صاحب الحَّريعة تحت الخَّ
ية ذاتيا، فقال«القهافي» القهافي رسالة، البن : »، معتسًجا في ذلك عمى الشُّدخة الخصِّ

لوٖٜٖأو  ٜٖٔجشِّي، أبه الفتح عثسان السهصمّي البغجادّي الستهفَّى  الحسج هلل ربِّ : ، أوَّ
ْيُخ اإِلماُم ...  العالسين  َأبه الفْتِح عثساُن ابُن جشِّي ىحا ِكتاب  في عمِم الَقهافي ألََّفُو الذَّ

يهجج في : »، ثمَّ أشار بعج ذلك إلى السكتبة التي تهجج فييا بقهلو٘ٔ«الشَّحهيُّ 
 .ٙٔ«، كسا في فيخسيإ٘ٗ: سبيداالر

 :زمن تأليف الكتاب
خمت الشُّدخة الخصيَّة من زمن التَّأليف، وما ُذكخ في خاتستيا سهى اسم 

كتَب الحقيُخ السحتاُج إلى رْحسِة َربِِّو : »مكتسل كسا في قهلوالشَّاسخ وتاريخ الشَّدخ غيخ 
ل الَخميَقِة بِل الثَّابِت في الحقيقةِ  ، أوَّ  «. جسادى األولى ٕٕدمحم في  الغشيِّ

 :مشيج الكتاب
إنَّ َمن ُيشعم الشَّظخ في كتاب القهافي يقُف عمى مشيجيَّة واضحة لو، السشيجيَّة 

ف عمييا ونخاىا في كتب ابن جشِّي، والتي ُتعشى دائًسا بعخض التي لصالسا وتعهدنا أن نق
ِإنَّيا تقهم عمى : السادة العمسيَّة بأسمهب عمسيٍّ ومشيجيٍَّة بيِّشة، والتي يسكن إيجازىا بقهلشا

ذكخ مرصمحات عمم القهافي األساسيَّة والفخعية مشيا، مع التَّعخيج عمييا بالتعخيف 
عخّي، مذفهعة والتَّهضيح بحكخ األمثمة سها اىج الذِّ ء أكان ذلك بالسفخدة الهاحجة أم بالذَّ

ط ووجيد ليا، كسا في تعخيف حخوف القهافي والتي ىي وُي؛ والهصُل؛ »: بذخح مبدَّ الخَّ
خيلُ   .، وىمم جخى «والخخوُج؛ والخِّدُف؛ والتَّأسيُذ؛ والجَّ

 :مهارد الكتاب وشهاىجه
ة، ومهارد  استقى ابن جشِّى مادتو العمسية في كتابو ىحا من مرادر عجَّ
مختمفة، وىحا دليل عمى سعة اشالعو، وغدارة عمسة، وكيف ال يكهن وىه ابن جشِّي 
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الحي ُعخف بعمسو وفزمو عمى العخبية حتَّى يهمشا ىحا، وإليك القهل في مهارده وشهاىجه 
ح  أ سة عمى قدسين، كسا ىه مهضَّ  :دناهمقدَّ

 :أسساء األعالم وأقهاليم . أ
أفاد ابن جشِّي ىشا من عمم عالسين عظيسين في تهثيق مادتو العمسية، وربسا 
أراد بحلك قجح شخارة الحجيث واالنصالق من خالليسا في خهض غسار البحث، والذخوع 

حيشسا أراد تعخيف القافية، كسا في  ‹ىـٕ٘ٔت›في كتابتو، فبجأ بحكخ األخفر األوسط 
، ثمَّ عخَّج عمى ذكخ «اعمم أنَّ القافيَة في آخِخ كمسٍة من البيِت، ىحا قهُل اأَلخفرِ : »قهلو

ما بيَن آخِخ : وىَي عشَج الخميلِ : »لمسهازنة بين التعخيفين، إذ قال ‹ىـٓٚٔت› الخميل
ِل ساكٍن َيمْيوُ  اكنِ  حْخٍف في البيِت ِإلى أوَّ من أحٍج  ، ولم ُيفج«مع الستحخِِّك الَّحي َقْبل الدَّ

 غيخىسا.
 :االستذياد بالّذعخ . ب

أمَّا استذياداتو فقج اقترخت عمى الذعخ ال غيخ، وىحا أمخ  شبيعي نظًخا 
فقج  لصبيعة السادة السعخوضة في الكتاب، وعمى الخَّغم من صغخ حجم السادة، ووجازتيا

كانت غشيَّة بذهاىجىا، إذ وصل عجد ما استذيج بو ما بين بيت شعخي وشصخ من 
امخئ القيذ، وزىيخ، ولبيج، وجخيخ، وُكثيخ : الخَّجد الثالثين بيًتا، ولذعخاء كُثخ، من مثل

 .عدَّة، وأبي الشَّجم الخَّاجد، والعجاج، ورؤبة بن العجاج، وىمم جخا
 :قيسة الكتاب

ة عمسيَّة، وما سصَّخه مؤلُِّفو من آراء  تكسن قيسة الكتاب بسا حهاه من مادَّ
وشهاىج شعخيَّة، وعمى الخَّغم من صغخ حجم الكتاب والحي ال يعجو أن يكهن رسالة 
تو العمسيَّة ثخَّة غشيَّة بكلِّ ما تزسَّشو، فيه ال يقلُّ شأًنا  صغيخة في عمم القهافي إالَّ أنَّ مادَّ

فها في ىحا الفن من مثل األخفر والسبخِّد وغيخىسا، فيه بحا عن كتب سابقيو مسَّن ألَّ 
تو، ومعيًشا جارًيا في فشِّو؛ لسا حهاه من تعخيفات عمم القهافي، وما  أججه بحًخا زاخًخا بسادَّ
ضسَّشو من آراء سابقيو وإن قلَّ عجدىا، وما استجلَّ بو من شهاىج شعخيَّة، ومقصهعات 

ِة الكتاب العمسيَّةرجديَّة، وغيخ ذلك، وما ىحا إالَّ   . دليل عمى ثخاِء مادَّ
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 القدم الّثاني
 الّتحقيق

يَّة: َأوَّاًل   :وصف الشُّدخة الخصِّ
رٍة ليحا الكتاب ضسن مجسهعة  يٍَّة فخيجٍة ومرهَّ لم أقْف سهى عمى ندخٍة خصِّ
سة في إيخان، وىي ال  ة في مجيشة مذيج السقجَّ رسائل ُأخخى في إحجى السكتبات الخاصَّ
قط والخخم  فحتين ونرف صفحة، وقج امتازت ىحه الشُّدخة بدالمتيا من الدَّ تتجاوز الرَّ
شهبة وما إلى ذلك، فزاًل عن سالمة لغتيا، وقج ُكِتبت بخطِّ الشَّدخ،  أمَّا عن  وعهامل الخُّ
صخ  َأسصخىا فقج حهت ما يقخب من الخسدة وأربعين سصًخا، متهّسط عجد كمسات الدَّ

فحة فمم ُأوفَّق في الهقهف الهاحج ثساني ع ذخة كمسة، أما فيسا يتعمَّق بسقاسات الرَّ
رة وليدت بَأصميَّة  .عمييا؛ لكهن الشدخة مرهَّ

 :مشيج الّتحقيق: ثانًيا
قست بإعادة شباعة الشَّز عمى وفق القهاعج اإلمالئيَّة السعخوفة لجيشا في  .1

لمخخوج بشّزٍ متقٍن عرخنا الحالي، مع استخجام عالمات التَّخقيم بذكل دقيق؛ 
 .واضح ومفيهٍم لجى القارئ 

وّثقت كلَّ ما ورد في الكتاب من نرهص اعتسجىا السؤلِّف في شخحو ىحا،  .3
 .وذلك بإرجاعيا إلى مزانِّيا األصميَّة

تخجست كلَّ ما ورد في الّشز من أعالم، باالعتساد عمى السرادر السختّرة  .2
 .من مثل كتب الّتخاجم واألنداب

وقع في الّشز من أخصاء نحهّية وقعت سيًها من الّشاسخ، وقج صّهبت ما  .4
 .نّبيت عمى ذلك في ىامر الّتحقيق

صّححت ما ورد في الّشز من أخصاء أو أغالط لغهّية أو إمالئّية وقع فييا  .5
 .الّشاسخ

أضفت بعس األلفاظ إلى الّشز من أجل الّتهضيح وإتسام الفائجة، وقج حرخت  .6
 .فين؛ لمّجاللة عمى أّنيا من إضافات السحّققما أضفتو بين قهسين معقه 

أشكمت الّشز بالحخكات اإلعخابية عمى وفق ما تقتزيو الحاجة، والسيسا  .7
هاىج، واصِصالحات عمم القهافي  .اأَلبيات الذَّ
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 .ذكخت البحهر الّذعخّية لألبيات الّذهاىج في ىامر التَّحقيق .8
هاىج التي و  .9 ردت في الشَّز، وذلك بحكخ أكسمت بعس ما َنُقز من األبيات الذَّ

 .صجِرىا أو عجِدىا، وقج حرخت ىحه اإلضافة بين قهسين معقهفين
وازنت في ىامر التَّحقيق بين ما ورد من تعخيفات في ىحا الكتاب وورودىا  .11

البن ‹ مخترخ القهافي›في مزانِّ السرشَّفات األخخى، وال سيسا في كتاب 
 ن بيشيا.جشِّي؛ لسعخفة أوجو التَّقارب والتَّباي

اعتسجُت عمى عجٍد من السرادر والسخاجع في تخخيج ىحا الّشز وإقامة الّجراسة  .11
 .عميو، والتي زاد عجدىا عن الدبعين كتاًبا

 :استعسمُت عجًدا من األقهاس والّخمهز في الّشز، مشيا .13
 .لحرخ الشُّرهص التي ذكخىا ابن جشِّي في ىحا الكتاب » « -
 ذكخىا ابن جشي في الستن.لحرخ بعس األلفاظ التي ›  ‹  -
 .لحرخ ما أضافو السحّقق إلى الّشز من كمسات أو أنراف أبيات] [  -
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 الرفحة األولى من السخصهط
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فحة األخيخة من السخصهط  الرَّ
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 الشَّز السحقَّق
 

ِحيمِ  ْحَسِن الخَّ  ِبْدِم هللِا الخَّ

الِم عمى خْيِخ خْمِقِو ُمحسٍَّج وآلِو وَأْصحاِبِو  الِة والدَّ الحسُج هلِل ربِّ العالسين، والرَّ
ْيُخ اإِلماُم َأبه الفْتِح عثساُن ابُن جشِّي  َأجسعين، ىحا ِكتاب  في عمِم الَقهافي ألََّفُو الذَّ

 . الشَّحهيُّ 
 

 ]القافية[
يت (ٚٔ)، ىحا قهُل اأَلخفرِ اعمم أنَّ القافيَة في آخِخ كمسٍة من البيتِ  ، وإنَّسا ُسسِّ

، وىه أْقخُب اأَلقاويِل ِإلى فْيِم السبتجِئ، وىَي (ٛٔ)تْأتَي آخَخهُ : قافيًة؛ ألنَّيا َتْقفه الكالَم، أي
ِل ساكٍن َيمْيوُ : (ٜٔ)عشَج الخميلِ   (ٕٓ)مع الستحخِِّك الَّحي ما بيَن آخِخ حْخٍف في البيِت ِإلى أوَّ

اكنِ  ، َفالقافيُة عشَج الَخميِل ِمْن قهِلِو: وُتْحسُل عْشُيم ما حسَّمهنا َلْهًنا، وعشَج (ٕٔ)َقْبل الدَّ
 . األخفِر: حسَّمْهنا الَكِمسَة بَأْسِخىا

باعيَّاُت ِستَُّة َأحخٍف  وُيعَخُض في القاِفيِة ِمَن الحخِف والحخكاِت الُسدسَّياُت الخُّ
 وِستُّ حخكاٍت. 

 
 ]الُحخْوُف[

خيلُ : الُحخْوُف، وىي وُي؛ والهصُل؛ والخخوُج؛ والخِّدُف؛ والتَّأسيُذ؛ والجَّ  .(ٕٕ)الخَّ
وي  * قريجة  : ، كقهِلشا(ٖٕ)ىه الحخُف الحي ُتْبَشى القرْيَجُة عميِو وُتْشدُب إليوِ : فالخَّ

 . داليَّة ، وقرْيَجة  جيسيَّة ، ونحه ذلك وجهه
واِئُج  الُحخوُف تكهن روًيا إالَّ ما اْسَتثشيَتُو، وىه: اأَلِلُف، والياُء، والهاُو الدَّ

، فاأَللف نحه هاِكُن المَّهاتي يْتبْعَن ما قبَمُينَّ الما›، و(ٕٗ)‹الِعَتابا›: الدَّ ، (ٕ٘)‹الدَّ
مُم، والَجَدُع، والياُء نحه(ٕٙ)‹الَجَدعا›و ، (ٕٚ)‹َحْهَممي›، و‹مْشِدلي›: ، إنَّسا ىه الِعتاُب، والدِّ

، (ٜٕ)، إنَّسا ىه: الِحيام‹الِكتابه›، و(ٕٛ)‹لِحيامها: ›إنَّسا ىه: مشدل وحهمل، والهاو نحه
سيِخ نحه  َشْمَحة، وَحْسَدة. : ُغالَمو، وصاِحَبو، وتاُء التَّْأنيِث نحه: والِكتاُب، والياُء ِلمزَّ
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َك : والياُء الَّتي ِلبياِن الحخكِة نحهَ  ِفْيَسْو، وِلَسَو، وَعَسْو، فيحِه الياءاُت مَتى تحخَّ
َن ما قبمينَّ يُكنَّ روًيا البتَّةما قْبمُينَّ لم   . (ٖٓ)يُكنَّ روًيا، فإن ُسكِّ

: واأَللُف َضسيُخ التَّثشيِة، والهاُو َضسيُخ الجسِع، والياُء َضسيُخ السؤنَِّث، نحه
فإذا اْنفتَح ما قبَل الهاِو والياِء كاَنتا روًيا البتَّة،  اْضِخبا، واْضِخبها، واْضِخبي، ال يُكنَّ روًيا،

 . َرَمْها، وَغَدْوا، واْسَعي، واْخَذي يا اْمخأة: هِلكَ نحه قَ 
، وزيًجا، وزيٍج، قال اْمخُؤ الَقْيذِ : ال يكهُن روًيا نحه والتَّْشهيُن أيًزا  :(ٖٔ)زيج 

ـــــَك واِصـــــل  َحْبمـــــي ـــــي ِبَحْبِم  ِإنِّ
 

ــَك راِئــر  نْبمــي   وِبــخيِر َنْبِم
 

مُ ›فـ وُي، والقريجُة ِلحِلك الميَّة  ‹ الالَّ  . ىي الخَّ
وائُج : يكهُن بَأربعِة َأحخٍف، وىي: والَهْصلُ  * هاكُن الدَّ اأَللُف؛ والياُء؛ والهاُو؛ والدَّ

َكة   ، والياُء ساِكَشة  كانت أو ُمَتحخَّ  . (ٖٖ)،(ٕٖ)المَّهاتي يْتَبْعَن قْبمُينَّ
 :(ٖٗ)فاأَللُف نْحَه قهِل َجخيخٍ 

 َأِقمَّي الَّمْهَم عاِذَل والِعتاَبا
 

 َأَصْبُت َلَقْج َأَصاَباَوقهلي إْن  
 

وُي، واأَللُف بْعَجىا َوْصل .   فالباُء ىي الخَّ
 :(ٖ٘)والياُء نْحَه قهِلوِ 

ـــَة الِّمـــَهى  ـــَج مشِدَل ـــازَل بْع  ُذمَّ الَسش
 

ــــــــــَك   والَعــــــــــيَر بْعــــــــــَج ُأولِئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم  (ٖٙ)األيَّ

  .  فالياُء ىي الَهْصُل، والسيُم قْبميا َرْوي 
 :(ٖٚ)والهاُو نْحَه قهِلِو أيًزا

ــــَمْيَسى ــــا ُس ُعَش  َأَتْشَدــــى ِإْن ُتَهدِّ
 

ــِقَي الَبَذــامُ   ــاَمٍة َس ــْخِع َبَذ  ِبَف
 

 .  فالهاُو ىي الَهْصُل، والسْيُم قبميا َرْوي 
اِكشُة نحَه قهِل ُزىيخٍ   :(ٖٛ)والياُء الدَّ

ــو ــْن َســْمَسى وأْقَرـــَخ باِشُم ــُب َع  َصــَحا الَقْم
 

ــــــوْ   ــــــَبا َوَرَواِحُم ــــــَخاُس الرِّ  وُعــــــخَِّي أْف
 

 . ُم قبميا رويّّ  فالياُء ىي الَهْصُل، والالَّ
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كُة نحَه قْهِل ُكثيخٍ   :(ٜٖ)والياُء الُسَتحخَّ
 َعمــى اْبــِن َأبــي العــاِص ِدالص  َحرــيَشة  

 
ــْخَدىا وَأَذاَليــا   َأجــاَد الُسدــّجي َس

 
، يكهُن بثالثِة أحخٍف.  ُم قبميا َرْويّّ  فالياُء َوْصل ، والالَّ

هاِكُن بعجىا اإِلْضسار اأَللُف،: والُخخْوُج، وىي * واِئُج الدَّ  . (ٓٗ)والياُء، والهاُو، والدَّ
 : (ٔٗ)فاأْلَلُف نحَه قْهِل لبيجٍ 

ياُر َمَحمَُّيا َفُسَقاُمَيا  َعَفِت الجِّ
 

ــَج َغْهُليــا َفِخَجاُمَيــا   بسًشــى تأبَّ
 

، والياُء َوْصل ، واأَللُف بْعَجىا ُخخوج   ويُّ  .فالسْيُم الخَّ
 :(ٕٗ)َأبي الشَّجِم الخَّاِجدِ  والياُء نحَه قهلِ 

ـــَهاِئِيي ـــْي َى ـــْيَصاُن ِف ـــِو الذَّ ـــَم ِب  ُرْج
 

، والياُء ىَي الَهْصُل، والياُء بعَجىا ىَي الُخخوجُ  ويُّ  .فالَيْسدُة ىَي الخَّ
 : (ٖٗ)والهاُو نحَه قهِل ُرْؤَبةِ 

ــــــــــاُؤه ــــــــــٍة أْعس ــــــــــٍج عاِمَي  وَبَم
 

 [َكــــَأنَّ َلــــْهَن أْرِضــــِو َســــَساُؤهُ ] 
 

، والياُء َوْصل ، والهاُو بْعَجىا خخوج  فاليسدُة  ويُّ  .ىَي الخَّ
هاكُن قبل ُحخْوِف : يكهُن ِبثالَثِة َأْحُخٍف، وىي: الخِّْدفُ  * اأَللُف؛ والياُء؛ والهاُو الدَّ

ويِّ مَعُو البتَّة، والياُء والهاُو يَتجاَوران، ال َيجهُز َمَعيا غْيُخىا  . (ٗٗ)الخَّ
 :(٘ٗ)اْبِن َأبي عاِئحٍ  فاأَللُف نحَه قهِل ُأَميَّةَ 

ــــــــــــلٍ  ــــــــــــَهٍة ُعصَّ ــــــــــــى ِنْد ــــــــــــْأِوي ِإل  َوَي
 

ــــَعالي   َوُشـــْعٍت َمَخاِضــــْيَع ِمْثـــَل الدَّ
 

، واأَللُف قبميا ِرْدف   ويُّ ُم ىَي الخَّ  .فالالَّ
 :(ٙٗ)والياُء نحَه قهِل َعْمقَسَة ْبِن َعْبَجةَ 

ـــاُمُيمُ  ـــا َشع ـــْج ُأصـــاِحُب َأقهاًم  َوَق
 

 (ٚٗ)ُخزـــــُْخ الَســــداِد وَلحــــم  فيــــو َتشِذــــيُسه 
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، والهاُو بعجىا َوْصل   ، والياُء قبميا ِرْدف  ويُّ  .فالِسيُم ىَي الخَّ
 : (ٛٗ)والهاُو نحَه قهِلِو فييا َأيًزا

 َأْم ىـــْل َكِبيـــخ  َبَكـــى لـــم َيِعـــْر َعْبَخَتـــوُ 
 

 ِإْثــَخ اأَلِســشَِّة يــهَم الَبــْيِن َمْذــُكهمُ  
 

 السيِم ىَي الخِّْدُف.فالهاُو قبَل 
ويُّ  * ويِّ ِبحْخٍف، وىَي ِمْن ُجْسمِة الَكِمسِة الَّتي الخَّ التَّْأِسْيُذ: َأِلف  قبَل َأِلِف الخَّ

ةِ (ٜٗ)ِمْشيا  :(ٓ٘)، نحَه قهِل ِذي الخِّمَّ
َواِحـلِ   َخميميَّ ُعهَجا ِمْن ُصُجوِر الخَّ

 
ـــاِزلِ   ـــي الَسَش ـــا ِف ـــْدَوى فابِكَي ـــهِر َح  بُجسُي

 
، واأَلِلُف قبَميا ىَي التَّْأسيُذ.  ويُّ ُم ىَي الخَّ  فالالَّ

ِخيُل، ىه: الحْخُف  * ، ويجهُز اخِتالُفوُ الجَّ ويُّ ، نحَه (ٔ٘)الَّحي بيَن التَّْأسيِذ والخَّ
 :(ٕ٘)قهِل اأَلْعذى

ـــــا ـــــي كَأنَّس ـــــْخَف ُدون ـــــسُّ الصَّ ـــــُج َيُغ  َيِدي
 

 َزَوى َبــــــْيَن َعْيَشيــــــِو عمــــــيَّ الَسَحــــــاِجمُ  
 

خيلُ  ، والجيُم ىَي الجَّ ويُّ  . فالسيُم ىَي الخَّ
 ]الحخكات[

، اإِلْشباُع، التَّهجْيوُ : الَحَخكاتُ   .الَسْجخى، الشَّفاُذ، الَحْحُو، الخَّسُّ
ويِّ : الَسْجخى، ىهَ  * ِة السيِم (ٗ٘)‹مشدلِ › ، ككْدخِة الِم(ٖ٘)حخكُة حخِف الخَّ ، وَضسَّ

 .(٘٘)‹الخيامُ ›
، وكدخة ىاء ‹َأَسامَيا›حخكُة ىاِء الَهْصِل، نحَه فْتحِة ىاِء : ىهَ  الشَّفاُذ، *

 .(ٙ٘)‹الشَِّداِئو›
: ِمْن قهِلوِ  (ٛ٘)، نحَه فْتحِة الباءِ (ٚ٘)حخكة  قبَل الخِّْدفِ : الَححو، وىهَ  *

ِم ِمْن قهِلوِ (ٔٙ)‹سِبيل: ›، وَكْدخِة الباِء ِمْن قْهِلوِ (ٓٙ)‹(ٜ٘)والِعتاَبا› : ، وَضسَِّة الالَّ
ُمْهناما ›  .(ٖٙ)،(ٕٙ)‹حسَّ

خيلِ : اإِلْشباعُ  * اِل ِمَن (٘ٙ)‹الَسفاِرم›، نحَه حَخَكِة الخَّاِء ِمْن (ٗٙ)ىَه حَخَكُة الجَّ ، والجَّ
 .(ٙٙ)‹الَقهاِدم›
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ويِّ السقيَّجِ  *  :(ٛٙ)، نحَه قْهِل ُرْؤَبة(ٚٙ)التَّْهِجْيُو، ىَه حَخكُة قبَل الخَّ
ـــــَخقْ   وقـــــاِتِم اأَلْعســـــاِق خـــــاِوي الُسْخَت

 
ــــــــاِع الَخَفــــــــقْ ]   [ُمْذــــــــَتِبِو اأَلعــــــــالِم َلسَّ

 
 

عخ[  ]عيهب الذِّ
عِخ، وىيَ  شادُ : وُعيْهُب الذِّ  .(ٜٙ)اإِلْقهاُء، واإِلْكفاُء، واإِلْيصاُء، والدِّ

 :(ٔٚ)، نحَه قهِل الشَّابغةِ (ٓٚ)ىَه: رْفُع قافيٍة وجخُّ ُأخخى  اإِلْقهاُء، *
ـــــَة َراِئـــــح  َأو ُمْغَتـــــِجي ـــــْن آِل َميَّ  َأِم

ــــَهاِرحُ َزَعــــَم   أنَّ ِرْحَمَتَشــــا َغــــجاً  (ٕٚ)الَب
 

دِ   ــــــــــــــــالَن َذا َزاٍد َوَغْيــــــــــــــــَخ ُمــــــــــــــــَدوَّ  َعْج
ـــــــــَخابُ  ـــــــــا الُغ َخَن ـــــــــَحاَك َخبَّ  األْســـــــــَهدُ  (ٖٚ)َوِب

 
 .في واحٍج مْشيا (ٗٚ)َوقلَّ ما يْأتي اإِلصخافُ 

ويِّ إذا َتقاَرَبِت الُحخوفِ  واإِلْكفاُء، *  :(ٙٚ)الخَّاجدِ ، نحَه قهِل (٘ٚ)ىَه: اْخِتالُف حخَكِة الخَّ
 إذا َرِحمُت فـاْجَعُمهِني َوَسـَصا

 
ــــــــَجا  ــــــــُق الُعشَّ ــــــــخ  ال ُأشي ــــــــي َكِبي  إنِّ

 
 :(ٚٚ)ونْحَه قهِلِو َأيًزا

 إنَّ الِبــــــــــخَّ َشــــــــــْيء  َىــــــــــيِّن  [ ُبَشــــــــــيَّ ]
 

 الَسْشصُق المَّيُِّن والصَُّعيِّمُ  
 

ومْعشاىا، وُكمَّسا َتباعَج ذلَك ىَه: ِإعادُة القاِفيِة في الَقريَجِة الهاحجِة بمْفِظيا  واإِلْيصاُء، *
في الَقريجِة كاَن َأْقخَب، فإِن اتَّفَق المَّْفظاِن واْخَتمَف السعشياِن لم يُكِن الجْسُع بيشيسا 

: اأَلْحسخ الَيسين. َذْوَىب، وَأنَت ُتخْيجُ  َذَىَب، وَأنَت ُتِعدُّ َىحه الَجْهَىخ: ، نحهَ (ٛٚ)ِإيصاءً 
ىابُ   :(ٓٛ)ْبِن كْمُثهم ، نحَه قهِل عسخوِ (ٜٚ)الحِّ

ْت   َوَنْحــُن ِإَذا ِعَســاُد الَبْيــِت َخــخَّ
 

ـــــــــــا  ـــــــــــْن َيِميَش ـــــــــــُع َم ـــــــــــاِل َنْسَش ـــــــــــى اأَلْبَص  َعَم
 

 : (ٕٛ)َصْهنو، وقاَل َأيًزا فييا (ٔٛ)َمْن يقُخْب مشَّا يمَتِدْمشا: أي
ــْت ] ــَسَقْت َوَشاَل ــٍة َس ــْي َلْجَن  [َوَمَتَش
 

ــــــــا َيمِيَشــــــــا  ــــــــا َتُشــــــــهُء ِبَس  (ٖٛ)َرواِدُفَي
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ما َيِمْيَشُو وُيجاِوْرَنُو، فيحا ليَذ بِإْيصاٍء، وكحلَك َجْسُع الشَّكخِة مَع السْعِخفِة : َأي
اعخِ  ، نحَه قهِل الذَّ  :(ٗٛ)والمَّفِع واحج 

 المَّْيَمـــــــــوْ  يــــــــا َربِّ َســـــــــمِّم َســـــــــْجَوُىن
 

 وَلْيَمًة ُأْخـَخى وُكـلَّ َلْيَمـوْ  
 

 .فيحا ليَذ بِإْيصاءٍ 
شادُ  * القافيِة يجهُز َأْن ُيدسَّى ِسشاًدا، وَأْكثُخ ذلَك ما كاَن قبَل كلُّ عْيٍب في : الدِّ

ويِّ  اجِ (٘ٛ)الخَّ  : (ٙٛ)، نحَه قهِل العجَّ
 َيا داَر َسْمسى َيا اْسـَمِسي ُثـمَّ اْسـَمِسي

 
 [ِبَدْسَدـــــٍم َأْو َعـــــْن َيســـــيِن َسْسَدـــــِم] 

 
ْديا، ثمَّ قاَل فييا َأيًزا َد القافيَة ولْم يؤسِّ  : (ٚٛ)فجخَّ

 [ُمبــــاَرٍك لأَلْنِبيــــاِء خــــْأَتِم]
 

ــــــــــُة َىـــــــــَحا اْلَعــــــــــاَلِم (ٛٛ)َفِخْشـــــــــِجف     َىامَّ
 

سَّاخِ  َذ، وكحلك قهُل الذَّ  : (ٜٛ)فَأسَّ
ــى جــهارٍ  ــاَء َعَم ــُج الِخَب ــْج َأِل  (ٜٓ)َفَق

 
 كـــــأنَّ ُعُيـــــهَنُينَّ ُعُيـــــهُن ِعـــــينِ  

 
 :(ٜٔ)فَكَدَخ ما قبَل الخِّْدِف ثمَّ قاَل فييا

 [فاَتشي َأَسفًا َشـبابي فِإْن َيكُ ]
 

 وَأْمَدـــــى الـــــخْأُس ِفْيـــــِو كـــــالمَُّجينِ  
 

 :(ٕٜ)ففتَح ما قبمُو، وكحلَك قهُل ُرْؤَبة
 َوقـــاِتِم األْعســـاِق خـــاوي الُسْخَتـــَخقْ 

 
 : (ٖٜ)ففتَح ما قبَل الخِّْدِف، ثمَّ قاَل فييا

 َلْيَذ بالخَّاِعي الَحِسـقْ [ َألََّف َشتَّى]
 

 : (ٜٗ)قال فييافكدَخ ما قبَمو، ثمَّ 
بــــــع [ شــــــحَّاَبة عشيــــــا َشــــــحى] الخَّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحق  الدُّ
 

ويُّ ُمْصمًقا لم يكِن اْخِتالُف الحخكاِت قبَمو معيًبا، وهللُا َأعمُم.   فزسَّو، وله كان الخَّ
الُة عمى خيِخ خمِقوِ   تمَّ الكتاب، والحْسُج هلِل حقَّ حْسُجُه، والرَّ

 الصَّاىخين وسمَّم تدميًسا كثيًخا دائًسا أبجا. محسٍَّج وآلوِ 
،  كتَب الحقيُخ السحتاُج إلى رْحسِة َربِِّو الغشيِّ

ل الَخميَقِة بِل الثَّابِت في الحقيقةِ   أوَّ
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش
                                                           

(ٔ)
 .5٘٘ٔ/ٗ: ا٤كثبءِؼغُ : ٠ٕظو 

(ٕ)
 .5٘٘/ٕ: ا٦وّبي فٟ هفغ ا٨هر١بة ػٓ اٌّئرٍف ٚاٌّقزٍف 

(ٖ)
 .ٕٗٗ: ٔي٘خ ا٤ٌجبء فٟ ؽجمبد ا٤كثبء 

(ٗ)
 .5٘٘ٔ/ٗ: ِؼغُ ا٤كثبء 

(٘)
 .ٖٔٔ/1ٔ: اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد 

(ٙ)
خ إٌَّؾٛ ٚاٌٍُّغخٕٓٔ/5ٔ: ١ٍو أػ٩َ إٌُّج٩ء: ٠ٕظو  َّّ  .ٕٕٔ: ، ٚاٌجٍغخ فٟ رواعُ أئ

(7)
 .1٘٘ٔ/ٗ: ِؼغُ ا٤كثبء 

(5)
 .5/15: اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد 

(1)
 .ٙٔ/ٔ: ِملِخ اٌقظبئض 

(ٔٓ)
 .51ٖ/ٔ: بحػثغ١خ اٌٛ 

(ٔٔ)
ٚاح ػٍٝ أٔجبٖ إٌُّؾبح٘٘ٔ/ٖ: ٠ز١ّخ اٌلَّ٘و: ٠ٕظو   .7ٕٙ/ٕ: ، ٚاٌٛافٟ ثبٌٛف١بدٗٔٔ/ٖ: ، ٚأجبٖ اٌوُّ

(ٕٔ)
 .ٖٗٗ/ٖ: ، ٚٚف١بد ا٤ػ١بْٕٕٖٔ/7: ا٤كثبء، ِٚؼغُ ٕٙ٘: ُٔي٘خ ا٤ٌجبء فٟ ؽجمبد ا٤كثبء: ٠ٕظو 

(ٖٔ)
ٚاح ػٍٝ أٔجبٖ إٌؾبح  خ إٌؾٛ ٚاٌٍُّغخٗٗ/ٖ: أجبٖ اٌوُّ َّّ  .ٕٗ٘/ٔ: ، ٚاٌجٍغخ فٟ رواعُ أئ

(ٔٗ)
: ، ِٚؼغُ ا٤كثبءٕٗٗ: ، ٚٔي٘خ ا٤ٌجبء فٟ ؽجمبد ا٤كثبءٕ٘: ربه٠ـ اٌؼٍّبء إٌَّؾ١٠ٛٓ: ٠ٕظو 

َّٕؾو فٟ ٚف١بد 5٘٘ٔ/ٗ  .75ٕ/ٖ: أػ١بْ اٌلَّ٘و، ٚل٩ئل اٌ
(ٔ٘)

 .1ٙٔ/7ٔ: اٌنَّه٠ؼخ 
(ٔٙ)

 .1ٙٔ/7ٔ: اٌنَّه٠ؼخ 
(ٔ7)

ّٟ اٌّؼوٚف ثب٤ففش ا٤ٍٚؾ :ٚا٤ففش، ٘ٛ  ٌّٞ ٚػبٌُ ثبٌٍغخ : أثٛ اٌؾَٓ ٍؼ١ل ثٓ َِؼلح اٌّغبشؼ ٔؾٛ

ٌْمُْوآْ›وزبة : ِٓ رظب١ٔفٗ ٚأؽل ٔؾبح اٌجظوح، أفن اٌؼوث١َّخ ػٓ ١ٍج٠ٛٗ، ٚا٤كة، ؼَبٟٔ ا َِ› ،

، ٚٚف١بد 7ٖٗٔ/ٖ:  ِؼغُ ا٤كثبء: ٠ٕظو‹. ]٘ـٕ٘ٔد› ،‹اٌمٛافٟ›، ٚ‹اٌّمب١٠ٌ فِٟ إٌَّْؾٛ›ٚ

 .ٔ:وزبة اٌمٛافٟ: ، ٠ُٕٚظو[5ٖٔ/ٕ:  ا٤ػ١بْ
(ٔ5)

 .ٔ: ٚوزبة اٌمٛافٟ ٥ٌففش ،ٕٕٕ/٘: اٌؼ١ٓ :٠ُٕظو 
(ٔ1)

، أثٛ ػجل اٌوؽّٓ  ّٞ ّٞ ا٤ىك اٌٍغخ ٚا٤كة،  ِٓ أئّخ: ٘ٛ اٌق١ًٍ ثٓ أؽّل ثٓ ػّوٚ ثٓ ر١ُّ اٌفوا١٘ل

، ٌٗ ِظٕفبد  ّٞ ٚٚاػغ ػٍُ اٌؼوٚع، أفنٖ ِٓ ا١ٌٍّٛمٝ ٚوبْ ػبهفب ثٙب، ٚ٘ٛ أٍزبم ١ٍج٠ٛٗ إٌَّؾٛ
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، ٚاٌىٕٝ ٕٓٙٔ/ٖ: ِؼغُ ا٤كثبء: ٠ٕظو‹. ]٘ـ7ٓٔد›، ‹ِؼبٟٔ اٌؾوٚف›، ٚ‹اٌؼ١ٓ: ›ػل٠لح ِٕٙب

 [.ٕٕ٘/ٔ:  ٚا٤ٍّبء
(ٕٓ)

َُّ رضج١زٗ.«اٌَّزٟ»فٟ ا٤طً:    ، ٚاٌّظٛاة ِب ر
(ٕٔ)

: ٔ٘ٔ/ٔاٌؼّلح فٟ ِؾبٍٓ اٌشؼو ٚآكاثٗ: : ٠ٕظو  ّٟ ، ٚاٌج١ٍغ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ 15ٕ، ِٚقزظو اٌّؼبٔ

ٛفٟ فٟ اٌمٛافٟ: ٖٓٓٚاٌجل٠غ:  ب اٌق١ًٍ فٍُٗ فٟ اٌمبف١خ ل٨ْٛ، أؽلّ٘ب: أَّٔٙب : »7ٙ، ٚلبي اٌزَّٕ َِّ أ

ََّبو ََّبوٕبْ ا٢فواْ ِٓ اٌج١ذ ِٚب ث١ّٕٙب ِغ اٌؾووخ ِب لجً اٌ ي ِّٕٙب ... ٚا٢فو: ِب ث١ٓ اٌ َّٚ ٓ ا٤

ََّبوٓ ا٤ف١و فمؾ ََّبو١ٕٓ ا٤ف١و٠ٓ ِٓ اٌج١ذ ِغ اٌ  « اٌ
(ٕٕ)

ٚٞ إٌَّٛة ٌٗ   ّٞ فٟ ث١ذ ٚاؽٍل فٟ وزبة اٌوَّ  :، ام لبي‹ٔٚ›ٚلل عّؼٙب اٌق١ًٍ ثٓ أؽّل اٌفوا١٘ل

ٌْؾررررروٚفُ  ا َٚ : ٌُ ررررر١ ٍِ اٌزّؤ َٚ ْكُف  ٚٞ ٚاٌرررررّوِ  اٌررررروَّ

 

ٌْقررروُٚط   ا َٚ  ًُ ْطررر َٛ اٌ ررربكُ َٚ َّ  ِػ

 

 
(ٕٖ)

اٌزٛل١ف ػٍٝ ِّٙبد ٚ ،ٖٔٔ: ، ٚاٌزَّؼو٠فبد1٘ٙ: ، ٚاٌزَّمف١خ فٟ اٌٍغخ٘ٔ: اٌمٛافٟ ٥ٌففش :٠ٕظو 

ىِبد، رمٛي: : »ٖٖٔ/5: ، ٚلبي اٌق١ًٍ فٟ اٌؼ5ٖٓ١ٔ: اٌزؼبه٠ف ْؼو ا٩ٌَّ : ؽوٚف لٛافٟ اٌّشِ ُّٞ ٚ ٚاٌوَّ

ٍ ٚاؽل ّٞ  «.٘بربْ لظ١لربْ ػٍٝ هٚ
(ٕٗ)

 :5ٖٔ/ٕعو٠و ِٓ اٌٛافو، فٟ ك٠ٛأٗ:  ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي 

ٌِْؼزَبثَرررب ََ َػررربِمَي ٚا ْٛ  أَلٍِِّررٟ اٌٍَّررر

 

ْْ أََطرررررررررررْجُذ ٌمرررررررررررل أََطررررررررررربثَب  ٌِٟ اِ  ٚلُررررررررررٛ

 

 
(ٕ٘)

 :ٕٕ٘/ٔعو٠و أ٠ًؼب ِٓ اٌٛافو، فٟ ك٠ٛأٗ:  ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي

َٕب٠َررررب َّ ْٓ َػررررْوِع اٌ رررر ِِ ل١َْررررَذ اٌَؾزْررررَف  َٚ 

 

ب  َِ ََّرررر٩ ١ْررررَذ اٌزَِّؾ١َّررررخَ ٚاٌ  ٌٚمِّ

 

 
(ٕٙ)

ّٞ ِٓ اٌج١َؾ، فٟ ك٠ٛأٗ:  ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي  :ٌٖٙم١ؾ ا٠٤بك

ررررب اٌغَ  َٙ ْؾزٍَِّ ُِ  ْٓ رررر ِِ ررررَوحَ  ّْ  َػرررربيَ ٠َررررب َكاَه َػ

 

َعؼرررررررب  َٛ َْ ٚاٌ َُّ ٚا٤َْؽررررررَيا رررررر َٙ َٟ اٌ رررررر ٌِ  ٘بَعررررررْذ 

 

 
(ٕ7)

 :ٕٔاِوة اٌم١ٌ ِٓ اٌط٠ًَّٛ، فٟ ك٠ٛأٗ:  ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي

 لِفررررب ٔجررررِه ِررررٓ ِمورررروٜ ؽج١ررررٍت، ِٕٚررررييِ 

 

  ًِ رررررر َِ ْٛ َٓ اٌررررررلَّفِٛي فََؾ ررررررمِؾ اٌٍّررررررٜٛ ثرررررر١ َِ  ث

 

 
(ٕ5)

ا ِٓ إٌَّبٍـ«ؽ١بِٛا»فٟ ا٤طً:    ًٛ َُّ رضج١زٗ.، ٚلغ ٍٙ ٛاة ِب ر  ، ٚاٌظَّ
(ٕ1)

َٞ ػٕٗ ٘نا اٌج١ذ، ٚ٘ٛ لٌٛٗ فٟ  ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي   ، ِٓ اٌٛافو  ف١ّب هٚ ّٞ ثشو ثٓ أثٟ فبىَ ا٤ٍل

 :ٕٕٔك٠ٛأٗ: 

ررَّٕخَ  ٍِ َٓ ا٤َ ْظررِغ١َبدٍ ٠ُجَرربِه٠ ُِ 

 

  َُ رررَل اٌَؾ١رررب َّ رررب ٠َزفررربَهُؽ اٌضَّ َّ  َو

 

 
(ٖٓ)

 .5ٔ: وزبة اٌمٛافٟ ٥ٌففش: ٠ٕظو 
(ٖٔ)

، ِٓ ثٕٟ آوً ، ٚاٌشَّبػو ٘ٛٗٗٔ: اٌج١ذ ِٓ اٌىبًِ، ك٠ٛأٗ  ّٞ : اِوإ اٌم١ٌ ثٓ ؽغو ثٓ اٌؾبهس اٌىٕل

اٌّواه: أشٙو شؼواء اٌؼوة ػٍٝ ا٦ؽ٩ق، ٠ّبٟٔ ا٤طً، اشزٙو ثٍمجٗ، ٚافزٍف اٌّئهفْٛ فٟ اٍّٗ، 
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، ٚوبْ أثٖٛ ٍِه أٍل ٚغطفبْ ّٞ : ٠ٕظو‹. ]ق ٘ـ5ٓد ٔؾٛ›، فم١ً: ؽٕلط، ٚل١ً: ١ٍِىخ، ٚل١ً: ػل

ّٞ ، ٚأٌّ٘/ٔ: ؽجمبد فؾٛي اٌشُّؼواء  [.1: ئرٍف ٚاٌّقزٍف ٣ٌِل
(ٖٕ)

ًٌ ثٗ: ٚل١ً فٟ رؼو٠ف اٌٛطً أ٠ًؼب، ٘ٛ  ٚٞ ِزَّظ ٠ىْٛ ثبشجبع ؽووخ اٌوٚٞ : ، ٚل١ًؽوف ٠ىْٛ ثؼل اٌوَّ

ٚٞ، ٠ٕظو: ػٍُ اٌؼوٚع ٚاٌمبف١خ:  ، أٚ ٠ىْٛ ثٙبٍء ثؼل اٌوَّ ، ٖٙٔف١زٌَّٛل ِٓ ٘نا ا٦شجبع ؽوُف ِّلٍ

 . ِٖٕٙٚؼغُ ِظطٍؾبد اٌؼوٚع ٚاٌمبف١خ: 
(ٖٖ)

٠ٚىْٛ اٌٛطً أ٠ؼبً : »، ِب١َّ٘خ اٌٙبء اٌزٟ لل رىْٛ ٚط٩ً، ام لبي5ٔ: ٚلل أٚػؼ ا٤ففش فٟ لٛاف١ٗ 

ٚٔؾٛ٘ب، ٚ٘بء ا٦ػّبه ٌٍّنّوو ٚاٌّئّٔش ِزؾووخ وبٔذ أٚ ‹ ؽّيح›٘بء، ٚمٌه ٘بء اٌزؤ١ٔش اٌزٟ فٟ 

 ‹«.غ٩ِٙب›ٚ‹ غ٩ِٟٙ›ٍبوٕخ، ٔؾٛ ٘بء 
(ٖٗ)

، : ٚاٌشَّبػو ٘ٛ ،5ٖٔ/ٕ: اٌج١ذ ِٓ اٌٛافو، ك٠ٛأٗ  ّٟ ّٟ ا١ٌوثٛػ ّٟ ثٓ ثله اٌىٍج عو٠و ثٓ ػط١خ ثٓ اٌقطف

ا، فٍُ ٠ضجذ أِبِٗ غ١و  : اٌشَّبػو اٌّشٙٛه، ٚأشؼو أً٘ ػظوٖ، ٚوبْ ٘غبءاً ِوًّ ّٟ ّ١ أثٛ ؽيهح اٌزَّّ

 [. 7ٕ/5ٙ: ، ٚربه٠ـ كِشك17ٕ/ٕ: ؽجمبد فؾٛي اٌشُّؼواء: ٠ٕظو‹. ]٘ـٓٔٔد›، اٌفوىكق ٚا٤فطً
(ٖ٘)

 .11ٓ/ٕاٌىبًِ، ٚ٘ٛ ٌغو٠و فٟ ك٠ٛأٗ: اٌج١ذ ِٓ  
(ٖٙ)

٠ٛاْ  َُ : »فٟ هٚا٠خ اٌّلِ  «.ا٤لٛا
(ٖ7)

 .71ٕ/ٔاٌج١ذ ِٓ اٌٛافو ٚ٘ٛ ٌغو٠و فٟ ك٠ٛأٗ:  
(ٖ5)

: ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ هث١ؼخ ثٓ ه٠بػ اٌّئٟ، ِٓ ِؼو: ، ٚاٌشَّبػو 5ٖٛ٘اٌج١ذ ِٓ اٌط٠ًٛ، ك٠ٛأٗ:  

وبْ ٠ٕظُ اٌمظ١لح فٟ شٙو ٤َّٔٗ  ؛‹اٌؾ١ٌّٛبد›رَّٝ ؽى١ُ اٌشُّؼواء فٟ اٌغب١ٍ٘خ، ٚوبٔذ لظبئلٖ 

 [.ٕ٘/ٖ، ٚا٤ػ٩َ: 5ٕٔ]٠ٕظو: ا٨شزمبق: ‹. ق ٘ـٖٔد›٠ٕٚمؾٙب ٠ٚٙنثٙب فٟ ٍٕخ، 
(ٖ1)

، أثٛ  : ، ٚاٌشَّبػو 5٘ٛ٘: اٌج١ذ ِٓ اٌط٠ًَّٛ، ك٠ٛأٗ  ّٟ وض١و ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ا٤ٍٛك ثٓ ػبِو اٌقياػ

اثٓ أثٟ عّؼخ، ٚوض١و ػيح، : اٌّل٠ٕخ، أوضو البِزٗ ثّظو، ٠مبي ٌٗشبػو ِز١ُ ِشٙٛه، ِٓ أً٘ : طقو

، َٔجخ اٌٝ ثٕٟ ١ٍِؼ، ُٚ٘ لج١ٍزٗ  ّٟ ، ٚٚف١بد ٖٓ٘: ِؼغُ اٌشُّؼواء: ٠ٕظو‹. ]٘ـ٘ٓٔد›ٚاٌٍّؾ

 [.ٙٓٔ/ٗ: ا٤ػ١بْ
(ٗٓ)

فٗ فٟ اٌّقزظو:   اٌقوٚط ثض٩صخ أؽوف، ٟٚ٘: ا٤ٌف، ٚا١ٌبء، ٚاٌٛاه ٠زجؼٓ ٘بء »، ثمٌٛٗ: ٖٕٚػوَّ

١ّو اما وبٔذ ٚط٩ً  ‹ شجبثُُٗ ›، ٚل١ً فٟ رؼو٠ف اٌقوٚطِ أ٠ًؼب، ٘ٛ: ؽووخ ٘بء اٌٛطً، فّض٩ً وٍّخ «اٌؼَّ

ُِّ اٌجبء، ٍٚٛف رىْٛ  اما ٚلؼذ فٟ ٔٙب٠خ اٌج١ذ ِوفٛػخ ٘ىنا، فبْ اٌٙبء ٍزىْٛ ِؼِّٛخ رجؼًب ٌؼ

ٌِّل ِٓ ٘ب: ، ٚل١ًِشجؼخ، ٠ٚزٌٛل ػٓ ٘نا ا٦شجبع ٚاٚ وخ، فبْ ٘ٛ ؽوف ا١ٌٍِّٓ اٌّزٛ ء اٌٛطً اٌّزؾّوِ

ا، ٚاْ وبٔذ فزؾًخ وبْ اٌقوٚط أًٌفب، ٚاْ وبْ وَوحً وبْ اٌقوٚط  ًٚ خ وبْ اٌقوٚط ٚا َّّ وبٔذ ؽووزٙب ػ

ي َّٚ ٌَ ٨ ٠غٛى رغ١١وٖ، ف١غت ر١ٍَّٗ فٟ ع١ّغ اٌمظ١لح ػٍٝ ِب اثزلأٖ فٟ اٌج١ذ ا٤ : ٠ٕظو. ٠بًء، ٚ٘ٛ ٨ى

 .7ٔ: اٌؼوٚع ٚاٌمٛافٟ، ِٚؼغُ ِظطٍؾبد ٖ٘ٔ: ػٍُ اٌؼوٚع ٚاٌمٛافٟ
(ٗٔ)

ِٓ ِو٩ةِ  :، ٚاٌشَّبػو ٖ٘ٛٙٔ: اٌج١ذ ِٓ اٌىبًِ، ك٠ٛأٗ  ِٓ اٌشؼواء : ٌج١ل ثٓ هث١ؼخ ثٓ ِبٌه ثٓ عؼفو ْث

اٌفوٍبْ ا٤شواف فٟ اٌغب١ٍ٘خ، ٚأؽل أطؾبة اٌّؼٍمبد، ِٚٓ اٌّئٌفخ لٍٛثُٙ ثؼل أْ أكهن ا٩ٍ٦َ 

ؼو فٍُ ٠مً فٟ ا٩ٍ٦َ ا٨ ث١ : ؽجمبد فؾٛي اٌشؼواء: ٠ٕظو]، ‹٘ـٔٗد›زًب ٚاؽًلا، ٚأٍٍُ، رون اٌّشِ

ٔ/ٖٔ٘ ّٞ  [.1ٕٕ: ، ٚاٌّئرٍف ٚاٌّقزٍف ٣ٌِل
(ٕٗ)

، ٚل١ً اٍّٗ: 7ٓك٠ٛأٗ:   ّٟ ، ٚاٌشَّبػو ٘ٛ: اٌفؼً ثٓ للاِخ ثٓ ػج١ل ثٓ ػج١ل هللا أثٛ إٌغُ اٌؼغٍ

اعي، اٌّفؼً ثٓ للاِخ ثٓ ػج١ل هللا، ٚل١ً: اٌفؼً ثٓ للاِخ ثٓ ػج١ل ثٓ ػجل هللا:  ٚوبْ اٌشَّبػو اٌوَّ

بى اٌن٠ٓ ٌُ ٠ؾَٕٛا أْ ٠مظلٚا،  عَّ ِملَِّبً ػٕل عّبػٍخ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ػٍٝ اٌؼغبط، ٌُٚ ٠ىٓ وغ١وٖ ِٓ اٌوُّ

٤ٔٗ ٠مظل ف١غ١ل، ثمٟ أثٛ إٌغُ اٌٝ أ٠بَ ٘شبَ ثٓ ػجل اٌٍّه ٌٚٗ ِؼٗ أفجبه. ]٠ٕظو: ؽجمبد فؾٛي 

 [.ٖٓٔ: ِؼغُ اٌشُّؼواء، 7ٗ٘ٚ/ٕاٌشُّؼواء: 
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(ٖٗ)

، أثٛ اٌغّؾبف، أٚ أثٛ دمحم :، ٚاٌشَّبػو ٖ٘ٛ: ك٠ٛأٗ  ّٞ ََّؼل ّٟ اٌ ّ١ : هإثخ ثٓ ػجل هللا اٌؼغبط ثٓ هإثخ اٌزَّّ

ْٓ أَػَواِة اٌجَْظَوِح ِٚٓ اٌفظؾبء اٌّشٙٛه٠ٓ، ٌّب ِبد هإثخ لبي اٌق١ًٍ ِِ ؼو ٚاٌٍغخ : هاعي،  كفَّٕب اٌّشِ

 [.ٖٔٓ/ٙ:  ، ١ٍٚو أػ٩َ إٌج٩ء7ٙٔ/ٕ: ؽجمبد فؾٛي اٌشُّؼواء: ٠ٕظو‹. ]٘ـٓٗٔد›ٚاٌفظبؽخ 
(ٗٗ)

فٗ فٟ اٌّقزظو:   كف ثض٩صخ أؽوف، ٟٚ٘: ا٤ٌف، ٚا١ٌبء، ٚاٌٛاٚ ١ٍ٠ٓ ؽوف »، ثمٌٛٗ: ٕٗٚػوَّ اٌّوِ

ٚٞ ٍٛاوٓ ِٓ لجٍٗ كِف أ٠ًؼب«اٌوَّ كف : ، ٚل١ً فٟ رؼو٠ف اٌّوِ ٚٞ اٌّوِ َّْ اٌوَّ اوت؛ ٤ ِؤفٛم ِٓ: هكف اٌوَّ

اوت، ٚ٘نا وو ْكِف اٌنٞ ٠ىْٛ فٍف أطً فٙٛ اٌوَّ ٍَْف اٌمبف١خ وبٌّوِ ، ٚأّب ١ٍّذ ِهْكفًب؛ ٤ٔٙب َف ِٗ كف

ٚٞ ٍبوًٕب أَ ِزؾوًوب، ٠ٕظو:  ٚٞ ٍٛاء أوبْ ٘نا اٌوَّ اوت، ٚفٟ ا٨طِط٩ػ: ؽوف ِّلٍ ٠ىْٛ لجً اٌوَّ اٌوَّ

 .٘٘ٔ: ، ٚػٍُ اٌؼوٚع ٚاٌمبف١خ7ٕٕ/ٔو٩َ اٌؼوة:  غو٠ت إٌّزقت ِٓ
(ٗ٘)

ّٞ 7ٓ٘اٌج١ذ ِٓ اٌّزمبهة، ٠ٕظو: شوػ أشؼبه اٌٙن١١ٌٓ:   ، ٚاٌشَّبػو ٘ٛ: أ١ِخ ثٓ أثٟ ػبئن اٌؼّو

، أؽل ثٕٟ ػّوٚ ثٓ اٌؾبهس ثٓ ر١ُّ ثٓ ٍؼل ثٓ ٘ن٠ً: شبػو ِقؼوَ ث١ٓ اٌغب١ٍ٘خ ٚا٩ٍ٦َ،  ّٟ اٌٙنٌ

، 57ٕ/1كِشك: ]٠ٕظو: ربه٠ـ ‹. ٘ـ7٘د›ٚأؽل اٌشُّؼواء اٌّلَّاؽ١ٓ ٌجٕٟ أ١َُِّخ، ِٓ أً٘ اٌؾغبى، 

 [.5ٕٕ/1ٚاٌٛافٟ ثبٌٛف١بد: 
(ٗٙ)

: ػٍمّخ ثٓ َػجَلح ثٓ ٔبشوح ثٓ ل١ٌ، ِٓ ثٕٟ ر١ُّ: شبػو ، ٚاٌشَّبػو ٘ٛٔٙ: اٌج١ذ ِٓ اٌج١َؾ، ك٠ٛأٗ 

، ِٓ اٌطجمخ ا٤ٌٚٝ، وبْ ِؼبطًوا ٨ِوة اٌم١ٌ، ٌٚٗ ِؼٗ َِبع٩د ٌّٟ ؛ ‹ػٍمّخ اٌفؾً›٠ٚؼوف ثـ، عبٍ٘

١ٌ ٌّب ؽىّذ ٌٗ ػٍٝ اِوة اٌم١ٌ ثؤَّٔٗ أشؼو ِٕٗ فٟ طفخ فوٍٗ، ٤ٔٗ فٍف ػٍٝ اِوأح اِوة اٌم

 : ّٞ  [.1ٖٔ/ٔٗ، ٚربه٠ـ كِشك: 15ٔفطٍمٙب فقٍف ػ١ٍٙب. ]٠ٕظو: اٌّئرٍف ٚاٌّقزٍف ٣ٌِل
(ٗ7)

ا ِٓ إٌَّبٍـ.«رٕش١ّٛا»فٟ ا٤طً:    ًٛ  ، ٚلغ ٍٙ
(ٗ5)

 .7ٗ: ػٍمّخ اٌفؾً ك٠ٛاْ 
(ٗ1)

فٗ فٟ اٌّقزظو:  ٚٞ ثؾوف، ٟٚ٘ ِؼٗ ِٓ وٍّخ »، ثمٌٛٗ: ٕٙٚػوَّ اٌزَّؤ١ٌٍ: ٘ٛ أٌف لجً ؽوف اٌوَّ

: أٌف رٍيَ اٌمبف١خ؛ ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ أؽوف اٌوٚٞ ؽوف، ٠غٛى ، ٚل١ً فٟ رؼو٠ف اٌزّؤ١ٌٍ أ٠ًؼب«ٚاؽلحٍ 

ٍَّ ، ٚ٘ٛ ِؤفٛمٌ ِٓهفؼٗ ٚوَوٖ ٚٔظجٗ، ٔؾٛ: ِفبػٍٓ، ٠ٚغٛى اثلاي ٘نا اٌؾوف ثغ١وٖ َذ كاًها: : أ

، «أٌٍ: »، 1َٙ/ٖٔ: ، ٚرٙن٠ت اٌٍغخٖٖٗ/7: اٌؼ١ٓ :٠ٕظو اما ث١ٕذ ؽلٚك٘ب ٚهفؼذ ِٓ لٛاػل٘ب،

 .1ٕ: ، ِٚؼغُ ِظطٍؾبد اٌؼوٚع ٚاٌمٛافٟ«أٌٍ: »، َٙ/ٙ: ٌَٚبْ اٌؼوة
(٘ٓ)

، ِٓ ، ٚاٌشَّبػو ٕٖٖ٘ٛٔ/ٕ: ، ك٠ٛأٗاٌج١ذ ِٓ اٌط٠ًٛ  ّٞ : غ٩١ْ ثٓ ػمجخ ثٓ ١ٌٙٔ ثٓ َِؼٛك اٌؼلٚ

وٚ ثٓ اٌؼ٩ء: ِؼو ّْ ، أثٛ اٌؾبهس، مٚ اٌوِخ: شبػو، ِٓ فؾٛي اٌطجمخ اٌضب١ٔخ فٟ ػظوٖ، لبي أثٛ َػ

ه٠ـ بر: ٠ٕظو‹. ]٘ـ7ٔٔد›ثنٞ اٌوِخ، اشزٙو ثؼشمٗ ١ٌَّّخ إٌّمو٠خ،  َُ زِ اٌشؼو ثبِوة اٌم١ٌ ٚفُ  ؼَ زِ فُ 

 [.7ٕٙ/٘ :، ٚ ١ٍو أػ٩َ إٌج٩ءٕٗٔ/5ٗ :كِشك
(٘ٔ)

ٍَٛ: ١ٌَذ فٟ اٌّقزظو، ٠ٕٚظو« ٠ٚغٛى افز٩فٗ»ػجبهح:   ، ٘ٔٔ: ِؼغُ ِمب١ٌل اٌؼٍَٛ فٟ اٌؾلٚك ٚاٌوُّ

، ِٚؼغُ ِظطٍؾبد اٌؼوٚع 75ٔوشَّبف اطط٩ؽبد اٌفْٕٛ: ٍِٛٛػخ ، 1ٖٚٗٚاٌى١ٍَّبد: 

١ً : ٨ ٠شزوؽ فٟ اٌلَّفٕٙٔ، ٚلبي ػجل اٌؼي٠ي ػز١ك فٟ وزبثٗ ػٍُ اٌؼوٚع ٚاٌمبف١خ: 57ٚاٌمٛافٟ: 

َّٞ ؽوف آفو طؾ١ؼ، ٚ٘ٛ ٩ِىَ  ارؾبك إٌٛع، فؤؽ١بًٔب ٠ىْٛ هاًء، أٚ ًٔٛٔب، أٚ طبًكا، أٚ ثبًء أٚ أ

 ٌٍزؤ١ٌٍ، ثّؼٕٝ أْ ٚعٛك أؽلّ٘ب ٠َزٍيَ ٚعٛك ا٢فو، ٚو٩ّ٘ب ٨ ٠غزّغ ِغ اٌوكف. 
(ٕ٘)

ْٛ ثٓ ل١ٌ ثٓ عٕلي ثٓ شَواِؽ١ً : ، ٚاٌشَّبػو 71ٛ٘: اٌج١ذ ِٓ اٌط٠ًٛ، ك٠ٛأٗ  ُّ ١ْ ف ٠ٚىٕٝ أَثَب َِ ْٛ ثٓ َػ

، اٌّؼوٚف ثؤػشٝ ل١ٌ، ٠ٚمبي ٌٗ :ثَِظ١و، ٠ٚمبي ّٟ ، ِٓ ثٕٟ ل١ٌ ثٓ صؼٍجخ اٌٛائٍ ّٟ  :أثٛ ثشو اٌضؼٍج

أػشٝ ثىو ثٓ ٚائً، ٚا٤ػشٝ اٌىج١و، ِٓ شؼواء اٌطجمخ ا٤ٌٚٝ فٟ اٌغب١ٍ٘خ، ٚأؽل أطؾبة اٌّؼٍمبد 

 [.ٔٓٗ: واء، ِٚؼغُ اٌشُّؼٕ٘/ٔ: ؽجمبد فؾٛي اٌشؼواء: ٠ٕظو(. ]٘ـ7د)
(ٖ٘)

 .ٖٙ: ، ٚاٌّٛعي فٟ ػٍُ اٌمٛاف1ٟٖ: وزبة اٌمٛافٟ ٥ٌففش: ٠ٕظو 
(٘ٗ)

 اِوة اٌم١ٌ اٌنٞ ٍجك رقو٠غٗ، ٚ٘ٛ لٌٛٗ: ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي 
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 لِفرررررب ٔجرررررِه ِرررررٓ ِموررررروٜ ؽج١رررررٍت، ِٕٚرررررييِ 

 

  ًِ ررررررررررر َِ ْٛ َٓ اٌرررررررررررلَّفِٛي فََؾ رررررررررررمِؾ اٌٍّرررررررررررٜٛ ثررررررررررر١ َِ  ث

 

 
(٘٘)

 :75ٕ/ٔ: عو٠و ِٓ اٌٛافو فٟ ك٠ٛأٗ ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي 

َُ ثِرررررررِنٞ ُؽٍُرررررررٛػٍ  َْ اٌِق١َرررررررب زَرررررررٝ َورررررررب َِ 

 

  َُ ررب اٌِق١َررب َٙ ُ ٌْغ١َْررَش أ٠ََّز  ٍُررِم١ِْذ ا

 

 
(٘ٙ)

فٗ فٟ اٌّقزظو:  ، ثمٌٛٗ: ؽووخ ٘بء اٌٛطً ... ٨ٚ ٠غٛى افز٩ف مٌه، ٌُٚ ٠ؤِد ػُٕٙ وّب عبء 5ٕ ٚػوَّ

، ِٚؼغُ ٖٙ: ، ٚاٌّٛعي فٟ ػٍُ اٌمٛاف1ٟٖ: وزبة اٌمٛافٟ ٥ٌففش: ، ٠ٕٚظو«افز٩ف اٌّغوٜ

إٌفبم ٚ٘ٛ: ؽووخ ٘بء : » 1ٖ: ، ٚلبي ا٤ففش فٟ لٛاف١ٕٗٙٗ: ِظطٍؾبد اٌؼوٚع ٚاٌمٛافٟ

 «.اٌٛطً اٌزٟ رىْٛ ٧ٌػّبه، ٌُٚ ٠زؾوْن ِٓ ؽوٚف اٌٛطً غ١و٘ب
(٘7)

 . 7٘ٔ: ، ٚوزبة اٌىبفٟ فٟ اٌؼوٚع ٚاٌمٛاف5ٟٕ، ِٚقزظو اٌمٛافٟ: ٙاٌمٛافٟ ٥ٌففش: ٠ٕظو:  
(٘5)

 .، ٚ٘ٛ رظؾ١ف«ا١ٌبء: »فٟ ا٤طً 
(٘1)

 .، ٚ٘ٛ رظؾ١ف أ٠ًؼب«اٌؼَّٕبثب: »فٟ ا٤طً 
(ٙٓ)

 عو٠و اٌنٞ ٍجك رقو٠غٗ، ٚ٘ٛ لٌٛٗ: ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي

ٌِْؼزَبثَرب ََ َػربِمَي ٚا ْٛ  أَلٍِِّٟ اٌٍَّ

 

ْْ أََطرررررررررررْجُذ ٌمرررررررررررل أََطررررررررررربثَب  ٌِٟ اِ  ٚلُررررررررررٛ

 

 
(ٙٔ)

 :11ٔ/ٔ: عو٠و ِٓ اٌىبًِ فٟ ك٠ٛأٗ ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي

ررررررررب َٙ اِك٠بً ر١َّّزَ َٛ ررررررررَه اٌمٍُُررررررررُٛة َطرررررررر ٍْ  رِ

 

  ًُ ررررررررررج١ ٍَ  ِٗ ررررررررررب ا١ٌَرررررررررر َِ َٚ أَهٜ اٌّشررررررررررفَبَء  َٚ 

 

 
(ٕٙ)

ّٟ ِٓ اٌٛافو، فٟ ك٠ٛأٗ ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي  :7ٖ: ػّوٚ ثٓ وٍضَٛ اٌزَّغٍج

َِٔؼررفُّ َػررُٕٙ َٚ ٍَررٕب  َ ُّ أُٔب  َٔؼُرر

 

ٍَُٛٔرررب  َّّ ُُ ِرررب َؽ ُٙ ْٕ ًُ َػررر ررر ِّ َٔؾ َٚ 

 

 
(ٖٙ)

فٗ اثٓ عِّٕٟ فٟ اٌّقزظو  ً ٍمؾ ِٓ ٘نا اٌىزبة، ٚػوَّ ً: »، ثم1ٌٕٗٛ: اٌوَّ اٌفزؾخ لجً أٌف : اٌوَّ

فٗ فٟ اٌؼ١ٓ: ، ‹«وٛاوت›، ٚٚاٚ ‹ٔبطت›اٌزؤ١ٌٍ، وْٕٛ  ب اٌق١ًٍ فمل ػوَّ َِّ ًُّ »ثمٌٛٗ:  1ٓٔ/7أ ٚاٌوَّ

ؼو: َطْوف اٌؾوف اٌنٞ ثؼل ا٤ٌف ٌٍزَّؤ١ٌٍ، ٔؾٛ ؽووخ َػ١ْٓ فبِػً فٟ اٌمبف١خ ؽ١ضّب  فٟ لَٛافٟ اٌّشِ

ًٍّب ٥ٌٌف، أٞ: أط٩ َوْذ َؽَوَوزُٙب عبَىْد ٚوبٔذ َه ، ٟٚ٘: ٖ٘: فٟ لٛاف١ٗ ٚلبي ا٤ففش، «رؾوَّ ًُّ : اٌوَّ

ٌَّنٞ لجً ؽوف اٌزَّؤ١ٌٍ، فز ، فٟ ك٠ٛأٗ: ؾخ اٌؾوف ا ٌِ  :ٓٗٔٔؾٛ لِٛي اِِوِة اٌم١

جبً ِطر١َؼ فِرٟ َؽَغواررٗ ْٙ  فََلْع ػَٕه َٔ

 

  ًِ ٚاِؽرررررررر ررررررررب َؽررررررررِل٠ُش اٌوَّ َِ ْٓ َؽررررررررِل٠ضًب  ٌَِىرررررررر َٚ 

 

ًُّ ا٨َّ فزؾخ، ٟٚ٘ ٨ىِخٌ  ُْ اٌوَّ ، ٨ٚ ٠ىٛ ًٌّ ُّٟ . ففزؾخُ اٌٛاٚ ٟ٘ َه ِِ ًِّ ٚلل كفغ أثٛ ػّوٚ اٌَغو اػزجبَه ؽبِي اٌوَّ

ًَ ا٤ٌِف ا٨ فزؾخً فبما عبءد  َْ لج ْْ ٠ىٛ ُٓ أ ْٕجَِغٟ أْ ٠ُْنَوو؛ ٤ٔٗ ٨ ٠ّى َ٠ ْٓ ػٕل ا٤ففش ثمٌٛٗ: ٌُٚ ٠ى

ٌُِف ٌُ ٠ىٓ ِٓ اٌفزؾِخ ثلٌّ  ، ٚربط 17/ٙ: ، ٌَبْ اٌؼوة1ٓٗ/5: اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ؾ ا٤ػظُ: ٠ٕظو. ا٤

 «.هٌٍ: »، َٕٕٔ/ٙٔ: اٌؼوًٚ
(ٙٗ)

فٗ فٟ اٌّقزظو:   ُٞ ِطًٍمب»، ثمٌٛٗ: 1ٕٚػوَّ ٚ ، ٠ٕٚظو: «ا٦شجبع: ٘ٛ ؽووخ ؽوف اٌلَّف١ً اما وبْ اٌوَّ

 ، ٚل١ً أ٠ًؼب فٟ رؼو٠ف57، ِٚؼغُ ِظطٍؾبد اٌؼوٚع ٚاٌمٛافٟ: ٖٙاٌّٛعي فٟ ػٍُ اٌمٛافٟ: 
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ٚٞ، وـ فىَوح اٌغ١ُ ‹ اٌؾٛاِعت›ا٦شجبع، ٘ٛ: ؽووخ اٌؾوف اٌنٜ ث١ٓ أٌف اٌزَّؤ١ٌٍ ٚث١ٓ ؽوف اٌوَّ

 .5اٌّٛشؼ فٟ ِآفن اٌؼٍّبء ػٍٝ اٌشؼواء: ، ٖٚٗاٌمٛافٟ ٥ٌففش: : ٠ٕظوا٦شجبع. 
(ٙ٘)

 :ٖ٘ٔاِوة اٌم١ٌ ِٓ اٌط٠ًَّٛ، فٟ ك٠ٛأٗ:  ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي

َغبِشرررررررررررررررررغٍ  ُِ ٍَْؾررررررررررررررررربح ِ آَي  َّ آصَرررررررررررررررررَو ثِبٌ َٚ 

 

رب  َِ فَبِه َّ َٓ اٌ بٍء ٠َْمز١َٕ َِ  هلَبَة ا

 

 
(ٙٙ)

 :ٌٕٗٔج١ل ثٓ هث١ؼخ ِٓ اٌط٠ًَّٛ، فٟ ك٠ٛأٗ:  ٌؼٍٗ أهاك ثنٌه لٛي

ررررررررررررربَهٜ َعَّٕرررررررررررررخً َػْجمَِو٠َّرررررررررررررخً  ََ  َكَهٜ ثب١ٌَ

 

  َِ اِك َٛ رررررررَك اٌمَررررررر ٍْ رررررررطَّؼَخَ ا٤ػَٕررررررربِق ثُ ََ ُِ 

 

 
(ٙ7)

ع١ٗ أ٠ًؼب  ٚٞ فٟ اٌمبف١خ : »ٚل١ً فٟ رؼو٠ف اٌزَّٛ ؼو: اٌؾوف اٌنٞ لجً ؽوف اٌوَّ اٌزٛع١ٗ فٟ لٛافٟ اٌّشِ

، ٘ٛ: اٌؾوف اٌنٞ ث١ٓ أٌف اٌزَّؤ١ٌٍ ٚث١ٓ اٌمبف١خ، ٌٚه أْ ، ٚل١ً أ٠ًؼبٖ :اٌجبهع فٟ اٌٍغخ«. اٌّم١لح

ِ ؽوٍف شئذ.  ّٞ ؾبػ: ٠ٕظورغ١ِّوٖ ثؤ ِ ، ٕٕ٘٘/ٙ: اٌّظِ ّٞ ٚ ٗ اٌؾوَف اٌَِّنٞ لجً اٌوَّ ب؛ ٤َّٔٗ ٚعَّ ًٙ ٟ رِٛع١ ِّّ ٍُ ٚ

ًِّ ٚاٌؾَ  ٍٓ َوّب َؽلَس ِٓ اٌوَّ ١ ٌِ ٌُ ٠َؾُلس َػٕٗ ؽوُف  َٚ غَوٜ ٚإٌَّفَبِم. اٌّم١َّل ا١ٌِٗ ٨ غ١و،  َّ ِٚ ٚاٌ ربط ن

 .ٓٗ٘/ٖٙ: اٌؼوًٚ
(ٙ5)

 .ٗٓٔ: ك٠ٛأٗ 
(ٙ1)

ؼو  ب اثٓ ػجل هثَّٗ فٟ اٌؼمل اٌفو٠ل «ا٦عبىح» ٖٙ: ٚلل أػبف صؼٍت فٟ لٛاػل اٌّشِ َِّ ًَب ٌٙب، أ : ػ١جًب فبِ

ب٘ب ثـ خ، فمل عؼٍٙب ػٍٝ ٍزِّ ٖٖ٘/ٙ َّّ إٌَبك، ٚا٠٦طبء، : »، ٟٚ٘‹ػ١ٛة اٌمٛافٟ›ػ١ٛة، ٍٚ

 «.ٚا٦لٛاء، ٚا٦وفبء، ٚا٦عبىح، ٚاٌزَّؼ١ّٓ، ٚا٦طواف
(7ٓ)

ؼو ٚاٌشُّؼواء  َّْ : 1ٙ/ٔ: َٚىَػُ اثٓ لُز١جخ فٟ اٌّشِ ٟ ٘نا ثـأ ّّ ّْ ا٦لٛاء: «، ا٦وفبء»ثؼغ إٌَّبً ٠َ َُ أ ٚىػ

 ٔمظبْ ؽوف ِٓ فبطٍخ اٌج١ذ، ومٛي ؽغً ثٓ ٔؼٍخ:

 ذِ ؽَّٕررررررررررررذ ٔررررررررررررٛاُه ٨ٚد َّٕ٘ررررررررررررب َؽَّٕرررررررررررر

 ً ررررررررررر٩ ِشرررررررررررـُوٚثب ََّ  ٌّرررررررررررب هأْد ِررررررررررربَء اٌ

 

 ٚثَررررررررررررَلا اٌررررررررررررنٞ وبٔررررررررررررذ ٔررررررررررررٛاُه أعَّٕررررررررررررذِ  

 ٚاٌفررررررررررْوَس ٠ُْؼظررررررررررـَُو فررررررررررٟ ا٦ٔرررررررررربء أََهَّٔررررررررررذِ 

 

ن٠ت : ، ٚربط اٌؼو7ًٕٚٓ/٘ٔ: ، ٌَٚبْ اٌؼوة7ٕٗ/1: ٠ٚئ٠ِّل ٘نا ِب م٘ت ا١ٌٗ أثٛ ػج١لح فٟ اٌزَّٙ

ّٟ فٟ، ٕٖٙ/1ٖ وٚهح: ٚلبي اٌم١وٚأ ُْ ؽوٍف ِٓ : »5ٗٔ: ِب ٠غٛى ٌٍشَّبػو فٟ اٌؼَّ ٚا٦لٛاء: ٔمظب

 ًُ فبطٍخ اٌج١ذ، ِؤفٛمٌ ِٓ لُٜٛ اٌَؾْجً، ٟٚ٘ ؽبلبرُٗ اٌزٟ ٠ُْفزًَ ػ١ٍٙب، فبما أٍمؾ اٌشَّبػو ؽوفبً فىؤّٔٗ ِض

حً ِٓ ؽجٍٗ ّٛ ح، ٠مبي:، ٚل١ً فٟ ٍجت ر١َّزٗ ثب٦لٛاء: «اٌنٞ أم٘ت لُ ّٛ ألٜٛ  ٤ّٔٗ ٔمض ِٓ ػوٚػٗ ل

ؼو ٚاٌشُّؼواء: ٠ٕظو ف٩ْ اٌؾجً: اما عؼً اؽلٜ لٛاٖ أغٍظ ِٓ ا٤فوٜ، ٚ٘ٛ ؽجً لٛ.  . 17/ٔ: اٌّشِ
(7ٔ)

 .51: اٌج١ذ ِٓ اٌىبًِ، ك٠ٛأٗ 
(7ٕ)

 «.اٌغُواةُ : »فٟ هٚا٠خ اٌل٠ٛاْ 
(7ٖ)

 «.اٌغُلاف: »فٟ هٚا٠خ اٌل٠ٛاْ 
(7ٗ)

ُاٌىَو، -ٚا٦طواف: ٚ٘ٛ افز٩ف اٌّغوٜ ثبٌفزؼ ٚغ١وٖ    ُ ِضً لٛي اٌشبػو: -اٌؼَّ  فّغ اٌؼَّ

ََ ٠ؾ١ررررررررررررٝ ْْ ِٕؼررررررررررررَذ ورررررررررررر٩  أَه٠زَرررررررررررره ا

ٍُرررررررررٙبكٌ   فَِفرررررررررٟ َؽوفرررررررررٟ ػٍرررررررررٝ ٠ؾ١رررررررررٝ 

 

 أرّٕؼُٕررررررررررررررٟ ػٍررررررررررررررٝ ٠ؾ١ررررررررررررررٝ اٌجُىرررررررررررررربءَ  

جِررررررررررٟ ػٍررررررررررٝ ٠ؾ١ررررررررررٝ اٌررررررررررج٩ءُ  ٍْ  ٚفررررررررررٟ لَ

 

 ِٚغ اٌىَو:
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ِٓ ١ٌٍرررررررررررٝ  أٌرررررررررررُ رَؤرررررررررررٟ هَكْكُد ػٍرررررررررررٝ اثررررررررررر

رررررررررررررررررررب أرزْٕرررررررررررررررررررب َّّ  ٚلٍرررررررررررررررررررُذ ٌَشررررررررررررررررررربرِٗ ٌَ

 

ررررررررُذ ا٤كاءَ   ٍْ  ١ِٕؾزَررررررررُٗ فَؼَِغ

 هِررربَن هللاُ ِرررٓ شررربح ثرررلاءِ 

 

 .ٖٓٔأ٘لٜ ٍج١ً اٌٝ ػٍّٟ اٌق١ًٍ: : ٠ٕظو
(7٘)

ؼو ثّؼ١١ٕٓ، أؽلّ٘ب: لٍت : »٧ٌوفبء ِؼ١١ٕٓ ثمٌٛٗ ٘ٔٗ/٘: ٚلل عؼً اٌق١ًٍ فٟ اٌؼ١ٓ  ٚا٦ِوفبُء فٟ اٌّشِ

٠مبي: اٌمٛافٟ ػٍٝ اٌغو ٚاٌوفغ ٚإٌَّظت ِضً ا٦لٛاء، لبف١خ عو، ٚأفوٜ ٔظت، ٚصبٌضخ هفغ، ٚا٢فو: 

اء، صُ رغٟء ثمبف١خ ػٍٝ إٌُّْٛ، صُ رغٟء ثمبف١خ ػٍٝ  ثً ا٨فز٩ؽ فٟ اٌمٛافٟ، لبف١خ رجٕٝ ػٍٝ اٌوَّ

َ  «.ا٩ٌَّ
(7ٙ)

عي ث٩ َٔجخ فٟ  ، ٚا٨لزؼبة فٟ ٕٔاٌّٛشؼ فٟ ِآفن اٌؼٍّبء ػٍٝ اٌشؼواء: ، 1ٔٚٗ: أكة اٌىبرت: اٌوَّ

 .ٖٗٓ/ٖشوػ أكة اٌىزبة: 
(77)

عي ٨ِوأح لبٌزٗ ٨  :  ٓٓٗثٕٙب فٟ: ٔٛاكه أثٟ ى٠ل: اٌوَّ ّٞ ٍُف١بْ فٟ: اٌىٕي اٌٍُّغٛ ، ٚث٩ َٔجخ ٕٕ؛ ٌٚغلِح 

 .7ٕ/ٔ: ، ٍّٚؾ ا٣ٌٌٟ فٟ شوػ أِبٌٟ اٌمبٌٟٗٙ/ٖفٟ: اٌىبًِ فٟ اٌٍغخ ٚا٤كة: 
(75)

فٗ فٟ اٌّقزظو:   ا٠٦طبء، ٘ٛ: أْ رغّغ فٟ شؼو ٚاؽٍل ث١ٓ وٍّز١ٓ ثٍفظ ٚاؽل ِٚؼٕٝ »، ثمٌٛٗ: ٕٖٚػوَّ

فٗ اٌق١ًٍ فٟ اٌؼ١ٓ ،«ٚاؽل ٍٍِّخ ٚاؽلٍح، أُِفنَ ِٓ : »، ثمٌٛٗ، 5ٛ٘ٙٗ/7: ٚػوَّ ِٓ ػٍٝ َو ارِّفبق لبف١ز١َ

ٛافَمَخُ ػٍٝ شٍٟء ٚاؽلٍ  ُّ ٛاَؽؤَِح، ٟٚ٘: اٌ ُّ فٗ فٟ لٛاف١ٗ: «اٌ ب ا٤ففش فمل ػوَّ َِّ ب »ثمٌٛٗ:  ٔٙ، أ ِّ ٚأ

، فٟ لظ١لح، فٙنا ‹ػٍٝ هؽً›ٜ ، ٚأفو‹ػٍٝ هؽً›ا٠٦طبُء: فوكُّ وٍّخ لل لفٟ ثٙب ِوح، ٔؾٛ لبف١خ 

ؼو ٚاٌشُّؼواء: «ػ١ٌت ػٕل اٌؼوة، ٨ ٠قزٍفْٛ ف١ٗ  ١ٌٌٚ ثؼ١ت ػٕلُ٘ وغ١وٖ،: 17/ٔ، ٚل١ً فٟ اٌّشِ

َٞ ػٕٗ فٟ اٌزَّمف١خ فٟ اٌٍغخ:  ب أثٛ ػّو ف١ّب ُهٚ َِّ فٗ ٘ٛ ا٢فو ثمٌٛٗ: ا٠٦طبء، ٘ٛ رغ١ُّو  ٖٙٚأ فمل ػوَّ

 اػواة اٌمٛافٟ. 
(71)

َ٘تَ ›ومٌٛه فٟ لبف١خ »: ٖٖ،  ٕٖػجبهح اٌّقزظو:   َ٘تٌ ›ٚأٔذ رو٠ل اٌفؼً، ٚفٟ أُفوٜ  ‹مَ ٚأٔذ رو٠ل  ‹مَ

 .«ا٨ٍُ
(5ٓ)

بٌه ثٓ ػزبة، ِٓ ثٕٟ 7٘اٌج١ذ ِٓ اٌٛافو، ك٠ٛأٗ:   َِ ٍْضَُٛ ثٓ  وٚ ثٓ ُو ّْ أٍل ثٓ هث١ؼخ ، ٚاٌشبػو ٘ٛ َػ

 ،ٌَ ، شبػٌو، ِملَّ ًٌ ، ِٚٓ ١ٌٍل، ٚأؽل فزبن اٌغب١ٍ٘خثٓ ٔياه، ٠ىَّٕٝ أثب ا٤ٍٛك، ٚل١ً: أثب ػ١ّو: فبه

: ، ِٚؼغُ اٌشُّؼواءٔ٘ٔ/ٔ: ؽجمبد فؾٛي اٌشؼواء: ٠ٕظو‹. ]ق ٘ـٓٗد ٔؾٛ›ُشؼواء اٌطجمخ ا٤ٌٚٝ 

ٕٕٓ .] 
(5ٔ)

 «.٠ٍٚزيِٕب: »فٟ ا٤طً 
(5ٕ)

 .1ٙ: ك٠ٛأٗ 
(5ٖ)

٠ٛاْ   «.١ٌٕٚب: »فٟ اٌّلِ
(5ٗ)

: ، ٌَٚبْ اٌؼوة15٘/5: ا٤ػظُ، ٚاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ؾ ٖٙ: اٌمٛافٟ ٥ٌففش: اٌوعي ث٩ َٔجخ فٟ 

ٔٗ/ٖ7٘. 
(5٘)

ٚٞ، وبهكاِف لبف١خ ٚرغو٠ل أفوٜ، ٚ  ًُّ ػ١ٍت ٠ؾلس لجً ؽوف اٌوَّ فٗ فٟ اٌّقزظو: و اٌمٛافٟ  :٠ٕظوٚػوَّ

 .ٖٔٔ: ، ِٚؼغُ ِظطٍؾبد اٌؼوٚع ٚاٌمٛافٟٖٗ: ، ٚاٌّٛعي فٟ ػٍُ اٌمٛاف1ٟ٘: ٥ٌففش
(5ٙ)

 .ٕٗٗ/ٔ: ك٠ٛأٗ  
(57)

 .ٕٙٗ/ٔ: ك٠ٛأٗ 
(55)

 .، ٚ٘ٛ رظؾ١ف«فقٕلق: »فٟ ا٤طً  
(51)

بؿ ثٓ  اٌج١ذ ِٓ اٌٛافو، ١ٌٌٚ فٟ ك٠ٛأٗ، ٌُٚ ألف ػٍٝ ٘نٖ إٌَِّجخ فٟ وزبة، ٚاٍُ اٌشَّبػو ٘ٛ:  َّّ اٌشَّ

 ّٟ ّٟ اٌغطفبٔ ّٟ اٌنّث١بٔ شبػو ِقؼوَ، أكهن اٌغب١ٍ٘خ ٚا٩ٍ٦َ، ٚ٘ٛ : ػواه ثٓ ؽوٍِخ ثٓ ٍٕبْ اٌّبىٔ

َّٕبثغخ، وبْ أهعي إٌَّبً ػٍٝ اٌجل٠ٙخ، شٙل اٌمبك١ٍخ، ٚرٛفٟ فٟ غيٚح ِٛلبْ ٍٕخ  ِٓ ؽجمخ ٌج١ل ٚاٌ
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ب ٘ٛ ٌؼج١ل ثٓ  ،[ٖٓٔ/ٙٔ: ، ٚاٌٛافٟ ثبٌٛف١بد77ٔ: اٌّئرٍف ٚاٌّقزٍف: ٠ٕظو‹. ]٘ـٕٕ› ٚأَّّ

 .ٖٕٔ: ا٤ثوص فٟ ك٠ٛأٗ
(1ٓ)

٠ٛاْ   «.اٌؼَنَاهٜ: »فٟ اٌّلِ
(1ٔ)

 .ٖٕٔ: ك٠ٛاْ ُػج١ل ثٓ ا٤ثوص 
(1ٕ)

عي   .ٍجك رقو٠ظ اٌوَّ
(1ٖ)

 .ٗٓٔ: ك٠ٛأٗ 
(1ٗ)

 .ٗٓٔ: ك٠ٛأٗ 

 

 

 :اٌّظبكه ٚاٌّواعغ

، رؾم١ك: دمحم اٌلاٌٟ، ‹٘ـ7ٕٙد›ثٟ دمحم ػجل هللا ثٓ ٍَُِ ثٓ لز١جخ اٌل٠ٕٛهٞ ٤: أكة اٌىبرت .ٔ
 ِئٍَخ اٌوٍبٌخ.

ّٟ  :ػ٩َا٤ .ٕ ّٟ اٌلِشم ١٠٩ٌٍّٓ، ، كاه اٌؼٍُ ‹٘ـ1ٖٙٔد›ٌق١و اٌل٠ٓ ثٓ ِؾّٛك ثٓ دمحم، اٌيهوٍ
 .َ ٕٕٓٓاٌقبَِخ ػشو، : اٌّطجؼخ

١ٍٍَْٟٛ لزؼبة فٟ شوػ أكة اٌىزبة: ا٨ .ٖ ١ل اٌجََط َِّ ، ‹٘ـٕٔ٘د›٤ثٟ دمحم ػجل هللا ثٓ دمحم ثٓ اٌ
اٌلوزٛه ؽبِل ػجل اٌّغ١ل، ِطجؼخ كاه اٌىزت اٌّظو٠خ ثبٌمب٘وح،  -رؾم١ك: ا٤ٍزبم ِظطفٝ اٌَمب 

ٔ11ٙ.َ 
ٌَؼل اٌٍّه، أثٟ  :اٌّئرٍف ٚاٌّقزٍف فٟ ا٤ٍّبء ٚاٌىٕٝ ٚا٤َٔبةوّبي فٟ هفغ ا٨هر١بة ػٓ ا٦ .ٗ

ٌجٕبْ،  -، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد ‹٘ـ7٘ٗد›ٔظو ػٍٟ ثٓ ٘جخ هللا ثٓ عؼفو ثٓ ِبو٨ٛ 
 .11َٓٔ-٘ـٔٔٗٔا٤ٌٚٝ : اٌّطجؼخ

ّٟ : أجبٖ اٌوٚاح ػٍٝ أٔجبٖ إٌؾبح .٘  ،‹٘ـٙٗٙد ›ٌغّبي اٌل٠ٓ أثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٍٛف اٌمفط
 ث١وٚد، –اٌمب٘وح، ِٚئٍَخ اٌىزت اٌضمبف١خ  -دمحم أثٛ اٌفؼً اثوا١ُ٘، كاه اٌفىو اٌؼوثٟ : رؾم١ك
 . 15َٕٔ -٘ـ ٙٓٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ

، ِىزجخ اٌّؼبهف ٌٍٕشو ‹٘ـٖٓٙٔد›ٌٍلوزٛه ِؾّٛك ِظطفٝ أ٘لٜ ٍج١ً اٌٝ ػٍّٟ اٌق١ًٍ:  .ٙ
 َ.ٕٕٓٓ -٘ـ ٖٕٗٔٚاٌزٛى٠غ، اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ، 

، ‹٘ـٖٙ٘د›٤ثٟ ػٍٟ اٌمبٌٟ، اٍّبػ١ً ثٓ اٌمبٍُ ثٓ ػ١نْٚ ثٓ ٘بهْٚ : ٌٍّغخجبهع فٟ ااٌ .7
: ٌجٕبْ، اٌّطجؼخ -كاه اٌؾؼبهح اٌؼوث١خ، ث١وٚد  -٘شبَ اٌّطؼبْ، ِىزجخ إٌّٙؼخ ثغلاك : رؾم١ك

 .17َ٘ٔا٤ٌٚٝ، 
ّٟ : ثغ١خ اٌٛػبح فٟ ؽجمبد اٌٍغ١٠ٛٓ ٚإٌؾبح .5 ٌؼجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو، ع٩ي اٌل٠ٓ ا١ٌَٛؽ

ا٤ٌٚٝ، : ٌجٕبْ، اٌّطجؼخ -دمحم أثٛ اٌفؼً اثوا١ُ٘، اٌّىزجخ اٌؼظو٠خ، ط١لا : ، رؾم١ك‹٘ـ1ٔٔد›
 .1َٙٗٔ – ـ5ٖٗ٘ٔ

ّٞ : جٍغخ فٟ رواعُ أئّخ إٌؾٛ ٚاٌٍغخاٌ .1 ٌّغل اٌل٠ٓ أثٟ ؽب٘و دمحم ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١وٚىآثبك
 -٘ـٕٔٗٔا٤ٌٚٝ : اٌّطجؼخ كِشك، –دمحم اٌّظوٞ، كاه ٍؼل اٌل٠ٓ : ، رؾم١ك‹٘ـ5ٔ7د›

َٕٓٓٓ. 
، ِئٍَخ آ٠خ هللا اٌؼظّٝ ج١ٍغ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ ٚاٌجل٠غ: اٌ .ٓٔ ّٞ ١واى ٌٍش١َّـ أؽّل أ١ِٓ اٌّشِ

١ؼٟ، اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ،   ٘ـ.ٕٕٗٔا٩١ٌّٟٔ ٦ؽ١بء اٌفىو اٌّشِ
ل ثٓ ػجل اٌوّىاق اٌؾ١َٕٟ، اٌٍّمّت ثّورؼٝ : ربط اٌؼوًٚ ِٓ عٛا٘و اٌمبًِٛ .ٔٔ ّّ ل ثٓ ِؾ ّّ ٌّؾ

ث١لٞ   .ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ، كاه اٌٙلا٠خ، اٌّطجؼخ اٌضّب١ٔخ: ، رؾم١ك‹٘ـٕ٘ٓٔد›اٌيَّ
٤ثٟ اٌّؾبٍٓ اٌّفؼً ثٓ دمحم ثٓ : ربه٠ـ اٌؼٍّبء إٌؾ١٠ٛٓ ِٓ اٌجظو١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ ٚغ١وُ٘ .ٕٔ

 ّٞ ّٟ اٌّؼّو  -اٌلوزٛه ػجل اٌفزبػ دمحم اٌؾٍٛ، كاه ٘غو، اٌمب٘وح : ، رؾم١ك‹٘ـٕٗٗد ›َِؼو اٌزٕٛف
 .11َٕٔ -٘ـ ٕٔٗٔاٌضب١ٔخ : ِظو، اٌّطجؼخ

، ‹٘ـ7ٔ٘د›٤ثٟ اٌمبٍُ ػٍٟ ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ٘جخ هللا اٌّؼوٚف ثبثٓ ػَبوو : ربه٠ـ كِشك .ٖٔ
 .11َ٘ٔ -٘ـ ٘ٔٗٔػّوٚ ثٓ غواِخ اٌؼّوٚٞ، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، : رؾم١ك

ّٟ  :زّؼو٠فبداٌ .ٗٔ ، ػجطٗ ٚطّؾؾٗ عّبػخ ‹٘ـ5ٔٙد ›ٌؼٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ػٍٟ اٌي٠ٓ اٌشو٠ف اٌغوعبٔ
 .15َٖٔ-٘ـ ٖٓٗٔا٤ٌٚٝ : ٌجٕبْ، اٌّطجؼخ –ِٓ اٌؼٍّبء، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد 

ّٟ : زّمف١خ فٟ اٌٍغخاٌ .٘ٔ ف١ًٍ . ك: ، رؾم١ك‹٘ـ 5ٕٗد ›٤ثٟ ثشو، ا١ٌّبْ ثٓ أثٟ ا١ٌّبْ اٌجَٕل١ٔغ
 .17َٙٔ ثغلاك، –اثوا١ُ٘ اٌؼط١خ، ِطجؼخ اٌؼبٟٔ 

دمحم : ، رؾم١ك‹٘ـ7ٖٓد ›ٌّؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ا٤ى٘وٞ اٌٙوٚٞ، أثٟ ِٕظٛه : رٙن٠ت اٌٍغخ .ٙٔ
 .َٕٔٓٓا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ث١وٚد، –ػٛع ِوػت، كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ 

ٌي٠ٓ اٌل٠ٓ دمحم اٌّلػٛ ثؼجل اٌوإٚف ثٓ ربط اٌؼبهف١ٓ ثٓ ػٍٟ زٛل١ف ػٍٝ ِّٙبد اٌزؼبه٠ف: اٌ .7ٔ
اٌمب٘وح، -ػجل اٌقبٌك صوٚد 5ٖ، ػبٌُ اٌىزت ‹٘ـٖٔٓٔاٌّزٛفٝ: ›ثٓ ى٠ٓ اٌؼبثل٠ٓ إٌّبٚٞ 

 َ.11ٓٔ-٘ـٓٔٗٔاٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ، 
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ّٟ ٤َ  :قظبئضاٌ .5ٔ َّٕ : ، رؾم١ك‹٘ـ1ٕٖد› ثٟ اٌفزؼ ػضّبْ ثٓ عٕٟ اٌّٛطٍ غبه، ا١ٌٙئخ دمحم ػٍٟ اٌ

 . 155َٔ – ـ5٘ٓٗٔاٌّواثؼخ، : جؼخاٌّظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌطَّ 
، ٌٍفؼً ثٓ للاِخ  .1ٔ ّٟ اٌلوزٛه دمحم أك٠ت : عّؼٗ ٚشوؽٗ ٚؽمّمٗ‹: ٖٖٓٔد›ك٠ٛاْ أثٟ إٌغُ اٌؼغٍ

 .َٕٙٓٓ – ـ7ٕ٘ٗٔػجل اٌٛاؽل عّواْ، ِطجٛػبد ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثلِشك، 
اٌلوزٛه دمحم : ٤ثٟ ٔظ١و ١ِّْٛ ثٓ ل١ٌ، شوػ ٚرؼ١ٍك :ك٠ٛاْ ا٤ػشٝ اٌىج١و ١ِّْٛ ثٓ ل١ٌ .ٕٓ

 .إٌّٛمع١خؽ١َٓ، اٌّطجؼخ 
ُوة اٌم١ٌَْ ثٓ ؽغو ثٓ اٌؾبهس اٌىٕلٞ، ِٓ  :ك٠ٛاْ اِوة اٌم١ٌ ثٓ ؽغو ثٓ اٌؾبهس اٌىٕلٞ .ٕٔ ِْ ٨

 ث١وٚد، –ػجل اٌوؽّٓ اٌّظطبٚٞ، كاه اٌّؼوفخ : ، اػزٕٝ ثٗ‹َ ٘ٗ٘د ›ثٕٟ آوً اٌّواه 
 .َٕٗٓٓ -٘ـ ٕ٘ٗٔاٌضّب١ٔخ، : اٌّطجؼخ

ٕٕ.  ّٞ ٌلوزٛه ػّيح ؽَٓ، ِطجٛػبد ِل٠و٠خ اؽ١بء ا: ُػٕٟ ثزؾم١مٗ :ك٠ٛاْ ثشو ثٓ أثٟ فبىَ ا٤ٍل
 .1َٙٓٔ – ٘ـ71ٖٔ كِشك، –اٌزواس اٌمل٠ُ 

اٌمب٘وح،  -اٌلوزٛه ٔؼّبْ دمحم أ١ِٓ ؽٗ، كاه اٌّؼبهف : ثشوػ دمحم ثٓ ؽج١ت، رؾم١ك :ك٠ٛاْ عو٠و .ٖٕ
 .15َٙٔاٌضّبٌضخ، : اٌّطجؼخ

ّٞ  :مٞ اٌّوِخ غ٩١ْك٠ٛاْ  .ٕٗ ا٦ِبَ أثٟ ٔظو أؽّل ثٓ ، شوػ ‹ـ7٘ٔٔد›ٌغ٩١ْ ثٓ ػمجخ اٌؼلٚ
، هٚا٠خ ا٦ِبَ أثٟ اٌؼجبً صؼٍت، ؽمّمٗ ٚلّلَ ٌٗ ٚػٍّك ػ١ٍٗ ّٟ ، طبؽت ا٤طّؼ ّٟ : ؽبرُ اٌجبٍ٘

 – ـٕ٘ٓٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ٌجٕبْ، –اٌلوزٛه ػجل اٌملًٚ أثٛ طبٌؼ، ِئٍَخ ا٠٦ّبْ، ث١وٚد 
ٔ15َٕ. 

، كاه اثٓ لز١جخ : اػزٕٝ ثزظؾ١ؾٗ ٚرور١جٗ :ك٠ٛاْ هإثخ ثٓ اٌؼغبط .ٕ٘ ّٟ ١ٌُٚ ثٓ اٌٛهك اٌجوٍٚ
 .اٌى٠ٛذ –ٌٍطجبػخ ٚإٌّشو ٚاٌزٛى٠غ 

ا٤ٍزبم ػٍٟ ؽَٓ فبػٛه، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّّخ، : شوؽٗ ٚلّلَ ٌٗ :ك٠ٛاْ ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ .ٕٙ
 .155َٔ – ـ5٘ٓٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ٌجٕبْ، –ث١وٚد 

، ث١وٚد  أشوف أؽّل ػلهح، كاه اٌىزبة: شوػ :ك٠ٛاْ ػج١ل ثٓ ا٤ثوص .7ٕ ّٟ : اٌّطجؼخ ٌجٕبْ، –اٌؼوث
 .11َٗٔ – ـ٘ٗٔٗٔا٤ٌٚٝ، 

 –ٍؼ١ل ١َٔت ِىبهَ، كاه طبكه، ث١وٚد : شوؽٗ ٚػٍّك ػ١ٍٗ ٚلّلَ ٌٗ :ك٠ٛاْ ػٍمّخ ثٓ ػجلح .5ٕ
 .11َٙٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ٌجٕبْ،

ٍْضَُٛ .1ٕ وٚ ثٓ ُو ّْ اٌؼوثٟ، : عّؼٗ ٚؽمَّمٗ ٚشوؽٗ اٌلوزٛه: ا١ًِ ثل٠غ ٠ؼمٛة، كاه اٌىزبة ك٠ٛاْ َػ
 َ.11ٔٔ -٘ـ ٌٔٔٗٔجٕبْ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ،  -ث١وٚد 

 ـ1ٌٖٔ٘ٔجٕبْ،  -اٌلوزٛه اؽَبْ ػجبً، كاه اٌضمبفخ، ث١وٚد : عّؼٗ ٚشوؽٗ :ك٠ٛاْ ُوض١َو ػّيح .ٖٓ
– ٔ17َٔ. 

ٖٔ.  ّٞ ، لّلَ ٌٗ ٚٚػغ ٘ٛاِشٗ ٚفٙبهٍٗ :ك٠ٛاْ ٌج١ل ثٓ هث١ؼخ اٌؼبِو ّٟ ؽّٕب ٔظو : شوػ اٌّطٍٛ
 .11َٖٔ – ـ٘ٗٔٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌؼوثٟ، اٌّطجؼخاٌؾزّٟ، كاه اٌىزبة 

ٖٕ.  ّٞ : ٌٍشبػو ٌم١ؾ ثٓ ٠ؼّو ا٠٤بكٞ، رؾم١ك: اٌلوزٛه ػجل اٌّؼ١ل فبْ، ِئٍَخ ك٠ٛاْ ٌم١ؾ ا٠٤بك
ٍبٌخ، ث١وٚد   َ.17ٔٔ -٘ـ 1ٌٖٔٔجٕبْ،  –اٌّوِ

ّٟ  :نّه٠ؼخ اٌٝ رظب١ٔف اٌّش١ؼخاٌ .ٖٖ ، كاه ا٤ػٛاء، ‹51ٖٗٔ›ٌٍؼ٩ِخ اٌّش١ـ آلب ثيهن اٌّطٙوأ
 .15َٖٔ – ـٖ٘ٓٗٔاٌّطجؼخ اٌضّبٌضخ،  ٌجٕبْ، –ث١وٚد 

ّٟ  :ٍّؾ ا٣ٌٌٟ فٟ شوػ أِبٌٟ اٌمبٌٟ .ٖٗ ٤ثٟ ػج١ل ػجل هللا ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ دمحم ا٤ٔلٌَ
ػجل : ، َٔقٗ ٚطؾؾٗ ٚٔمؾٗ ٚؽمك ِب ف١ٗ ٚاٍزقوعٗ ِٓ ثطْٛ كٚا٠ٚٓ اٌؼٍُ‹٘ـ57ٗد›

 .ٌجٕبْ –اٌؼي٠ي ا١ٌّّٕٟ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد 
ّٟ  :١ٍو أػ٩َ إٌج٩ء .ٖ٘ ٌشٌّ اٌل٠ٓ أثٟ ػجل هللا دمحم ثٓ أؽّل ثٓ ػضّبْ ثٓ لَب٠ّْبى اٌن٘ج

ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ ثبشواف اٌش١ـ شؼ١ت ا٤هٔبإٚؽ، ِئٍَخ : ، رؾم١ك‹٘ـ7ٗ5د›
 .15َ٘ٔ - ـ٘٘ٓٗٔاٌضّبٌضخ، : اٌوٍبٌخ، اٌّطجؼخ

، هٚا٠خ أثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ  :شوػ أشؼبه اٌٙن١١ٌٓ .ٖٙ ّٞ َّىو طٕؼخ أثٟ ٍؼ١ل اٌؾَٓ ثٓ اٌؾ١َٓ اٌ
، رؾم١ك ّٞ  – ٘ـ5ٖٗٔ اٌمب٘وح، –ػجل اٌَزبه أؽّل فّواط، ِطجؼخ اٌّلٟٔ : ػ١َٝ ثٓ ػٍٟ إٌّؾٛ

ٔ1َٙ٘.  
ّٞ  :ّشؼو ٚاٌشؼواءاٌ .7ٖ : ، رؾم١ك ٚشوػ‹٘ـ7ٕٙد ›٤ثٟ دمحم ػجل هللا ثٓ ٍَُِ ثٓ لز١جخ اٌل٠ٕٛه

 .٘ـٖٕٗٔاٌمب٘وح،  -و، كاه اٌؾل٠ش أؽّل دمحم شبو
٤ثٟ ٔظو اٍّبػ١ً ثٓ ؽّبك اٌغٛ٘وٞ اٌفبهاثٟ  :ّظؾبػ ربط اٌٍغخ ٚطؾبػ اٌؼوث١خاٌ .5ٖ

اٌواثؼخ : اٌّطجؼخ ث١وٚد، –أؽّل ػجل اٌغفٛه ػطبه، كاه اٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ : ، رؾم١ك‹٘ـ1ٖٖد›
 .157َٔ - ٘ ـ7ٓٗٔ

ّٟ  :ؽجمبد فؾٛي اٌشؼواء .1ٖ ِؾّٛك دمحم : ، رؾم١ك‹٘ـٕٖٕد›ٌّؾّل ثٓ ٩ٍَّ ثٓ ػج١ل هللا اٌغّؾ
 .علح –شبوو، كاه اٌّلٟٔ 

٤ثٟ ػّو، شٙبة اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ دمحم ثٓ ػجل هثٗ اٌّؼوٚف ثبثٓ ػجل هثٗ ا٤ٔلٌَٟ  :ؼمل اٌفو٠لاٌ .ٓٗ
ا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ث١وٚد، –اٌلوزٛه دمحم ِف١ل ل١ّؾخ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ : ، رؾم١ك‹٘ـ5ٕٖد›

 .15َٖٔ – ـ٘ ٗٓٗٔ
 ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ ث١وٚد.‹٘ـ1ٖٙٔد›ػجل اٌؼي٠ي ػز١ك ػٍُ اٌؼوٚع ٚاٌمبف١خ:  .ٔٗ
ّٞ  :ؼّلح فٟ ِؾبٍٓ اٌشؼو ٚآكاثٗاٌ .ٕٗ ّٟ ا٤ىك ، ‹٘ـ ٖٙٗد ›٤ثٟ ػٍٝ اٌؾَٓ ثٓ هش١ك اٌم١وٚأ

 .15َٔٔ -٘ـ ٔٓٗٔاٌقبَِخ، : دمحم ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، كاه اٌغ١ً، اٌّطجؼخ: رؾم١ك
٤ثٟ دمحم اٌط١ت ثٓ ػجل هللا ثٓ أؽّل ثٓ ػٍٟ اٌؾؼوِٟ : ل٩ئل إٌَّؾو فٟ ٚف١بد أػ١بْ اٌلَّ٘و .ٖٗ

علح،  –،ُػٕٟ ثٗ: ثٛ عّؼخ ِىوٞ / فبٌل ىٚاهٞ، كاه إٌّٙبط ‹٘ـ1ٗ7 - 57ٓ›اٌشَّبفؼٟ 
 َ.5ٕٓٓ -٘ـ 5ٕٗٔاٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ، 
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، اٌّؼوٚف ثضؼٍت ٤ؽّل ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ى٠ل ثٓ ١ٍبه اٌش١جبٔ :لٛاػل اٌشؼو .ٗٗ : ، رؾم١ك‹٘ـ1ٕٔد›ّٟ

 .11َ٘ٔاٌضّب١ٔخ، : اٌّطجؼخ اٌمب٘وح، –هِؼبْ ػجل اٌزٛاة، ِىزجخ اٌقبٔغٟ 
ك  :ىبًِ فٟ اٌٍّغخ ٚا٤كةاٌ .٘ٗ دمحم أثٛ اٌفؼً : ، رؾم١ك‹٘ـ5ٕ٘د ›٤ثٟ اٌؼجبً دمحم ثٓ ٠ي٠ل اٌّجّوِ

 .َ 117ٔ -٘ـ  7ٔٗٔاٌّطجؼخ اٌضّبٌضخ : اٌّطجؼخ اٌمب٘وح، –اثوا١ُ٘، كاه اٌفىو اٌؼوثٟ 
ّٞ  :وزبة ا٨شزمبق .ٙٗ ػجل : ، رؾم١ك ٚشوػ‹٘ـٕٖٔد›٤ثٟ ثىو دمحم ثٓ اٌؾَٓ ثٓ كه٠ل ا٤ىك

 .11َٔٔ -٘ـ ٔٔٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ٌجٕبْ، –ا٩ٌََ دمحم ٘بهْٚ، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد 
ٚٞ: إٌَّٛة ٌٍق١ًٍ ثٓ أؽّل اٌفوا١٘لٞ  .7ٗ  ، ِقطٛؽ. ‹٘ـ7ٔد›وزبة اٌوَّ
ّٞ : وزبة اٌؼ١ٓ .5ٗ ّٞ اٌجظو ٤ثٟ ػجل اٌوؽّٓ اٌق١ًٍ ثٓ أؽّل ثٓ ػّوٚ ثٓ ر١ُّ اٌفوا١٘ل

 .ك ِٙلٞ اٌّقيِٟٚ، ك اثوا١ُ٘ اٌَبِوائٟ، كاه ِٚىزجخ ا٩ٌٙي: ، رؾم١ك‹٘ـ7ٓٔد›
، رؾم١ك، أؽّل هارت إٌّفبؿ، كاه ‹ـٕ٘٘ٔد›٤ثٟ ٍؼ١ل ثٓ َِؼلح ا٤ففش : وزبة اٌمٛافٟ .1ٗ

 .17َٗٔ – ـ1ٖٗ٘ٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ٌجٕبْ، –ا٤ِبٔخ، ث١وٚد 
ََّبٟٔ ؽَٓ ػجل هللا، ِىزجخ وزبة اٌىبفٟ فٟ اٌؼوٚع ٚاٌمٛافٟ:  .ٓ٘ ٌٍقط١ت اٌزجو٠يٞ، رؾم١ك: اٌؾ

 َ.11ٗٔ -٘ـ ٘ٔٗٔاٌقبٔغٟ، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ، 
ّٞ : وزبة اٌى١ٍبد .ٔ٘ ّٟ اٌىفٛ ّٟ اٌمو٠ّ : ، رؾم١ك‹٘ـ1ٗٓٔد›٤ثٟ اٌجمبء أ٠ٛة ثٓ ٍِٛٝ اٌؾ١َٕ

 .ث١وٚد –ػلٔبْ كه٠ٚش، ٚدمحم اٌّظوٞ، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ 
ّٞ : وزبة إٌّٛاكه فٟ اٌٍّغخ .ٕ٘ اٌلوزٛه دمحم ػجل اٌمبكه أؽّل، : ، رؾم١ك‹ٖٕ٘ٔد›٤ثٟ ى٠ل ا٤ٔظبه

 . 15َٔٔ – ـ٘ٔٓٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ٌجٕبْ، –كاه اٌّشوٚق، ث١وٚد 
ََٓ اٌؼوثٟاٌ .ٖ٘ ، ‹٘ـٕٗٗد ›٨ثٓ اٌَى١ذ، أثٟ ٠ٍٛف ٠ؼمٛة ثٓ اٍؾبق : ىٕي اٌٍغٛٞ فٟ اٌٍَ

 .اٌمب٘وح –أٚغَذ ٘فٕو، ِىزجخ اٌّزٕجٟ : رؾم١ك
ّٞ : ىٕٝ ٚا٤ٍّبءاٌ .ٗ٘ ّٞ ا١ٌَٕبثٛه ػجل : ، رؾم١ك‹٘ـٕٔٙد›ٌٍَُّ ثٓ اٌؾغبط أثٟ اٌؾَٓ اٌمش١و

، ػّبكح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛه ّٞ ح، اٌٍّّىخ اٌوؽ١ُ دمحم أؽّل اٌمشمو
 .15َٗٔ – ـ٘ٗٓٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، اٌّطجؼخ

، كاه ‹٘ـ7ٔٔد›ٌّؾّل ثٓ ِىوَ ثٓ ػٍٝ، عّبي اٌل٠ٓ اثٓ ِٕظٛه ا٤ٔظبهٞ : ٌَبْ اٌؼوة .٘٘
 .ـ٘ ٗٔٗٔ -اٌضبٌضخ : اٌّطجؼخ ث١وٚد، –طبكه 

ّٟ  :وٚهحِب ٠غٛى ٌٍشبػو فٟ اٌؼّ  .ٙ٘ ّٟ اٌز١ّّ ٤ثٟ ػجل هللا دمحم ثٓ عؼفو اٌمياى اٌم١وٚأ
اٌلوزٛه هِؼبْ ػجل اٌزٛاة، ٚاٌلوزٛه ط٩ػ اٌل٠ٓ : ، ؽممٗ ٚللَ ٌٗ ٚطٕغ فٙبهٍٗ‹٘ـٕٔٗد›

 .ثبشواف كاه اٌفظؾٝ ثبٌمب٘وح -اٌٙبكٞ، كاه اٌؼوٚثخ، اٌى٠ٛذ 
: ، رؾم١ك‹5ٖ٘ٗد›ٍٟ ٤ثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ اٍّبػ١ً ثٓ ١ٍلٖ اٌّو :ّؾىُ ٚاٌّؾ١ؾ ا٤ػظُاٌ .7٘

 .َٕٓٓٓ - ـٕ٘ٔٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ ث١وٚد، –ػجل اٌؾ١ّل ٕ٘لاٚٞ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 
اٌلوزٛه ؽَٓ شبمٌٟ فو٘ٛك، اٌطجؼخ:  ، رؾم١ك:ثٟ اٌفزؼ ػضّبْ ثٓ عِٕٟقزظو اٌمٛافٟ: ٤ .5٘

 َ.17٘ٔ -٘ـ 1ٖ٘ٔا٤ٌٚٝ، 
٘1. ٌ : ّٟ لُ، اٌطجؼخ:  –٘ـ(، كاه اٌفىو 71ٖدَؼل اٌل٠ٓ َِؼٛك ثٓ ػّو اٌزفزبىأٟ )ِقزظو اٌّؼبٔ

 .٘ـ ٔٔٗٔا٤ٌٚٝ، 
ّٞ  :ِؼغُ ا٤كثبء .ٓٙ ّٟ اٌؾّٛ ، ‹٘ـٕٙٙد›ٌشٙبة اٌل٠ٓ أثٟ ػجل هللا ٠بلٛد ثٓ ػجل هللا اٌوِٚ

 .11َٖٔ -٘ـ ٗٔٗٔا٤ٌٚٝ، : اؽَبْ ػجبً، كاه اٌغوة ا٩ٍ٦ِٟ، ث١وٚد، اٌّطجؼخ: رؾم١ك
ّٟ ٧ٌِبَ أثٟ ػج١ل هللا دمحم ثٓ ػ :ِؼغُ اٌّشؼواء .ٔٙ : ، رظؾ١ؼ ٚرؼ١ٍك‹٘ـ 5ٖٗد ›ّواْ اٌّوىثبٔ

اٌضّب١ٔخ، : اٌّطجؼخ ٌجٕبْ، –وؤىٛ، ِىزجخ اٌملٍٟ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد . ا٤ٍزبم اٌلوزٛه ف
 .15َٕٔ -٘ـ ٕٓٗٔ

ِطجؼخ عبِؼخ ثغلاك،  ،ٌٍلوزٛه هش١ل ػجل اٌوؽّٓ اٌؼج١لِٞؼغُ ِظطٍؾبد اٌؼوٚع ٚاٌمبف١خ:  .ٕٙ
 َ. 15ٙٔ -٘ـ ٙٓٗٔاٌطَّجؼخ: ا٤ٌُٚٝ، 

ٖٙ.  :ٍَٛ ٌؼجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو، ع٩ي اٌل٠ٓ ا١ٌَٛؽٟ ِؼغُ ِمب١ٌل اٌؼٍَٛ فٟ اٌؾلٚك ٚاٌوُّ
ِظو، اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ،  ،اٌمب٘وح –، رؾم١ك: أ. ك دمحم اثوا١ُ٘ ػجبكح، ِىزجخ ا٢كاة ‹٘ـ1ٔٔد›

 َ.ٕٗٓٓ -٘ـ ٕٗٗٔ
، اٌٍّمت ثـ :غو٠ت و٩َ اٌؼوةّٕزقت ِٓ اٌ .ٗٙ ّٞ ّٟ ا٤ىك ٕبئ ُٙ وواع "٤ثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾَٓ اٌ

ِؼٙل اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ›ك دمحم ثٓ أؽّل اٌؼّوٞ، عبِؼخ أَ اٌموٜ : ، رؾم١ك‹٘ـ1ٖٓد ثؼل" ›إًٌّ
 . 151َٔ -٘ـ 1ٓٗٔا٤ٌٚٝ، : ، اٌّطجؼخ‹ٚاؽ١بء اٌزواس ا٩ٍ٦ِٟ

٤ثٟ اٌمبٍُ  :وٕبُ٘ ٚأٌمبثُٙ ٚأَٔبثُٙ ٚثؼغ شؼوُّ٘ئرٍف ٚاٌّقزٍف فٟ أٍّبء اٌشؼواء ٚاٌ .٘ٙ
ّٞ  اٌؾَٓ ثٓ ثشو  وؤىٛ، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد، . ا٤ٍزبم اٌلوزٛه، ف: ، رؾم١ك‹٘ـ7ٖٓد›ا٢ِل

 .  11َٔٔ -٘ـ ٔٔٗٔا٤ٌٚٝ، : اٌّطجؼخ
ّٞ ثٟ اٌجووبد ا٤َ ٤َ : ّٛعي فٟ ػٍُ اٌمٛافٟاٌ .ٙٙ ، رؾم١ك: ا٤ٍزبم اٌلوزٛه ؽبرُ ‹٘ـ77٘د›ٔجبه

 َ.ٕٕٓٓ -٘ـ ٍٖٕٗٔٛه٠خ، اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ،  –طبٌؼ اٌؼبِٓ، كاه اٌجشبئو، كِشك 
، ‹٘ـ5٘ٔٔد ثؼل ›ٌّؾّل ثٓ ػٍٟ اثٓ اٌمبػٟ اٌزٙبٔٛٞ ٍِٛٛػخ وشَّبف اطط٩ؽبد اٌفْٕٛ:  .7ٙ

 َ.11ٙٔ -ث١وٚد، اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ  –رؾم١ك: ك. ػٍٟ كؽوٚط، ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبشوْٚ 
ّٟ  :ّٛشؼ فٟ ِآفن اٌؼٍّبء ػٍٝ اٌشُّؼواءاٌ .5ٙ ٤ثٟ ػج١ل هللا ثٓ دمحم ثٓ ػّواْ ثٓ ٍِٛٝ اٌّوىثبٔ

: اٌّطجؼخ ٌجٕبْ، –دمحم ؽ١َٓ شٌّ اٌل٠ٓ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّّخ، ث١وٚد : ، رؾم١ك‹٘ـ5ٖٗد›
 . 11َٓٔ – ـ٘٘ٔٗٔا٤ٌٚٝ، 

، أثٟ اٌجووبد  :ا٤كثبءٔي٘خ ا٤ٌجبء فٟ ؽجمبد  .1ٙ ّٞ ٌؼجل اٌوؽّٓ ثٓ دمحم ثٓ ػج١ل هللا ا٤ٔظبه
 ّٞ : اٌّطجؼخ ا٤هكْ، –اثوا١ُ٘ اٌَبِوائٟ، ِىزجخ إٌّبه، اٌيهلبء : ، رؾم١ك‹٘ـ77٘د›ا٤ٔجبه

 . 15َ٘ٔ -٘ـ ٘ٓٗٔاٌضّبٌضخ، 
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ّٞ  :ٛافٟ ثبٌٛف١بداٌ .7ٓ أؽّل : ، رؾم١ك‹٘ـ7ٙٗد›ٌظ٩ػ اٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ أ٠جه ثٓ ػجل هللا اٌظفل

 . َٕٓٓٓ -٘ـٕٓٗٔ ث١وٚد، –ا٤هٔبإٚؽ ٚرووٟ ِظطفٝ، كاه اؽ١بء اٌزواس 
٤ثٟ اٌؼجبً شٌّ اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ دمحم ثٓ اثوا١ُ٘ ثٓ فٍىبْ  :ٚف١بد ا٤ػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌيِبْ .7ٔ

 ّٟ ّٟ ا٦هثٍ  أعياء ُؽجؼذ ٌجٕبْ، –اؽَبْ ػجبً، كاه طبكه، ث١وٚد : ، رؾم١ك‹٘ـ5ٔٙد›اٌجوِى
 .11َٗٔ – 1ٓٓٔ ث١ٓ ِب اٌىزبة

ّٟ  ٌٟؼجل اٌٍّه ثٓ دمحم ثٓ اٍّبػ١ً أث: ٠ز١ّخ اٌلَّ٘و .27 ، رؾم١ك: ك. ِف١ل ‹٘ـ1ٕٗد› ِٕظٛه اٌضؼبٌج

 م.15ٖٔ -٘ـٖٓٗٔث١وٚد/ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ،  -دمحم لّؾ١خ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 


